
 
The Galleon 25th Anniversary Edition (A gálya) C64 

 
Az Indiegogo-kampány szövegkivonata (Gálya-újrakiadás az Árok Partyra) 

 
Áttekintés 
 
Mivel manapság a retro-számítástechnika egyfajta arany reneszánszát éljük, itt az idő 

újra kiadni vagy újragyártani a ’80-as és a ’90-es évek egyes klasszikussá váló játékait is. The 
Galleon címen íródott a magyar környezetben A gálya néven futó kaland angol változata, 
ami nem túl ismert ma e határokon kívül. Holott egy 8-bites Interactive Fiction gyöngyszem. 

 
Történet 
 
Az egész dolog két hónappal ezelőtt kezdődött, amikor véletlenül rábukkantam kilenc 

elfeledett példányra a játékból a pincémben az idei esedékes kerületi lomtalanításkor, néhány 
egyéb, ritka korabeli játékkal egy közös dobozban. Mivel én vagyok a szerzője a programnak, 
mely 1993-94 közt készült el és került kiadásra, s most újra felleltem (a forgalmazás végén 
visszamaradt utolsó pár darabot), komoly érdeklődés mutatkozott iránta a különféle gyűjtők 
részéről, akik szívesen vásárolnak ilyesmit az online aukciókon. Ahelyett, hogy egyszerűen 
nekik adtam volna őket, inkább úgy döntöttem, készítek egy új kiadást, hogy mindenkinek 
jusson. Na és ha már… akkor ugye miért is ne: az angol nyelvű verzió is kerüljön bele. Ekkor 
jöttem rá, hogy épp a 25. évfordulója van a játéknak. Annak idején ez egész népszerűnek 
számított még itthon, ám sajnos az angol verzióhoz nem sikerült találni hivatalos kiadót, így 
jórészt ismeretlen maradt világszerte. Vagyis ez az első alkalom a megjelenésre. 

 
A legbonyolultabb kalandjátékok egyike 
 
Egy igencsak összetett szöveges-képes kalandjáték, mely a fő Commodore platformra 

lett fejlesztve (C64/128), és stílusában leginkább a Level 9 és Melbourne House játékokra 
hasonlít (sőt, néha még úgy is emlegetik, mint a “magyar Magnetic Scrolls”). Egy nagyon 
intelligens szövegértelmezőt tartalmaz (mely egy 1400 szóból álló szótárt használ ragozással 
kiegészítve a magyar nyelvtanhoz, illetve az angol verzióban ennek angol megfelelőjét), több, 
mint 250 helyszínt (részletes leírásokkal és pár tucatnyi képpel), valamint közel 100 élőlényt 
és közel 140 mozdítható tárgyat. Ráadásul – egyedülálló módon – többszereplős is: vagyis két 
szereplővel kell játszani egyszerre (egy ifjú mágus és egy barbár, akik testvérek egy 
szigeten), állandóan kapcsolgatva köztük, és együttműködve egy csapatként. Emellett kisebb 
MUD-szerű és RPG elemek is vannak benne (mint például varázserő tuningolása vagy 
tárgyak eladása, sötét útvesztők és véletlen események stb.). 

 
A leghosszabb kalandjátékok egyike 
 
Amikor a végigjátszás megjelent egy korabeli játékújság évkönyvében (ld. CoV ’95 

Évkönyv) egy-két évvel később, majdnem 30 oldal hosszúságú volt (eleve már rövidítve 
jelent meg az én 37 oldalnyi cikkemből, bár a legtömörebb címszavakra sűrítve ez 6 oldalba 
préselhető végül is). A tényleges, nettó játékidő ugyanakkor 10-12 óra, vagy akár egy egész 
nap lehet. (Talán egyszer lesz majd YouTube-feltöltés is belőle, ha sikerül…) 

 



Ha még többet szeretnél megtudni magáról a játékról (vagy letölteni és kipróbálni), 
úgy kövesd az alábbi linket a személyes weboldalamra: 

 
http://istennyila.hu/hun/game/0005/0000.htm
 
Megjegyzés az amerikai játékosoknak: a hivatalos játék csak PAL környezetben fut. 

Mindazonáltal létezik egy tört verzió belőle (Chromance-éktól fenn a CSDB-n), ami NTSC 
javítást is tartalmaz. Ez esetben ez a verzió használható: 

 
http://csdb.dk/release/?id=34460
 
A képek még a régi kiadásról vannak 
 
Az eredeti kiadás egy kartondobozból, egy floppy lemezből, a borítóból és egy vékony 

kézikönyvből áll (mely használati útmutató is), mint ahogy a fotón látható. 
 
Az új kiadás egész másképpen fog kinézni. Az új borító még nincsen megtervezve 

jelenleg (ez pillanatnyilag még számomra is rejtély és meglepetés, majd írok róla bejegyzést, 
ha aktuális lesz). Bizonyára kisebb lesz, és jobb minőségű a doboza. Két lemezt fog 
tartalmazni (mindkét verzióval együtt, magyarul és angolul). Alighanem a dobozfelirat is 
inkább angol lesz (vagy kétnyelvű), valami olyasmi, hogy “The Galleon 25th Anniversary 
Edition”. Egyelőre az a terv, hogy új kézikönyv nem készül (még változhat!). 

 
A terv szerint csak 100 példány körül lenne gyártva (hacsak nincs érdeklődés többre). 
 
Maradt néhány régi kézikönyv 
 
Igen, akad néhány, ami megmaradt. Csakhogy elég korlátozott számban (egy-két 

tucat, vagy egy kicsit több, ezt nem tudom még pontosan). Minden gyártott doboz számozást 
kap (pl. #00-tól #99-ig), de csak az első pár darabhoz fog jutni majd az eredeti kézikönyvből 
is, amolyan extra bónusz ajándék gyanánt. Szóval siess, ha azt is szeretnél. 

 
A szkennelt változata egyébként a kézikönyvnek letölthető PDF-ben innen: 
 
http://istennyila.hu/dox/archive/galya.pdf
 
Ha a 20 vagy 50 eurós hozzájárulásokat választod (vagy többet adsz)… 
 
…akkor automatikusan félreteszünk egy (a kisebb összeg esetén), vagy két darabot (a 

nagyobb összeg vagy a még több esetén) számodra az elsőkből (azaz valószínűleg a 
kézikönyv is járuléka lesz, de persze csak a készlet erejéig! ld. fentebb). Ezek az összegek a 
postaköltséget is tartalmazzák (kivéve, ha kiderül, hogy túl drága, vagy egyéb igény van). 

 
Ha csupán az 5 vagy 10 eurós hozzájárulásokat választod (vagy bármennyit)… 
 
…akkor is ezt megköszönjük (ld. alább). Ha bármikor később úgy döntesz, hogy 

megrendeled a játékot a webshopból (de persze csak a készlet erejéig, ugyancsak!), akkor 
lehetőség nyílik rá, hogy levonjuk a támogatás árát a teljes összegből, ha kéred. Más szóval 
ezt tekintheted akár foglalónak is, vagy előrendelés gyanánt (noha némi rizikóval persze). 
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Lesz egy papír minden dobozban… 
 
…amin szerepelni fog a támogatók nevének a listája, az összegekkel együtt, legalábbis 

akik ismertek (kivéve, ha nem akarod magad ott látni, vagy nem adsz elég információt). 
Köszönetként szintén feltöltöm a listát majd a saját weboldalamra, ahol szeretnék pár kedves 
szót írni az új kiadásról, ha elkészül. 

 
Na és ez a lista a neveket az összeg és a megjelenés sorrendjében tartalmazza, mint 

ahogyan ugyanilyen sorban lesznek hozzárendelve a dobozok számozásai. 
 
A maradék példányok (ha lesznek!) később kerülnek ki ebbe a webshopba: 
 
http://idoregesz.hu/
 
Más extrák? 
 
Ha összejönne közel 100 (vagy akár még több) hozzájárulás, akkor természetesen 

komolyan elgondolkodom, hogy több darabot kéne gyártani (hisz mindenkinek garantálni 
szeretném, hogy hozzájuthasson). És/vagy amennyiben összejönne legalább 1000 euró (vagy 
még több), akkor pedig fontolóra venném, hogy esetleg más plusz dolgok is legyenek (pl. 
valamilyen nyomtatott illusztráció, mint amilyen egy térkép… vagy egy új kézikönyv). 

 
Árok Party 20. 
 
E jó öreg, és ma már egész ismert 8-bites demo scene és retroszámítógép-parti szintén 

ünnepel idén: a huszadik évfordulóját (mely augusztus 17-19-én lesz Ajkán). Függetlenül eme 
jelen kampánytól, nagyon örülnék, ha ott mutathatnám be először a kiadványt. Bár nem 
tudom garantálni, tényleg elkészül-e addigra (miután az idő és a pénz korlátai szűkösek), de 
mindenképpen az a cél, hogy így legyen. (Írok bejegyzést, ha lesz valami fejlemény.) 

 
http://arok.intro.hu/
 
A szerzőről 
 
Korábban már egyszer írtam egy kis visszaemlékezést a hajdani játékfejlesztői 

pályafutásomról (1987-2001 közt C64-en és PC-n), mely PDF-ben alább megtalálható: 
 
http://istennyila.hu/dox/archive/h_games.pdf
 
Szintén beszélek a témáról, bár igaz pusztán néhány mondat erejéig, a Vakondok 4 

című dokumentumfilmhez készült werk-videóban három évvel ezelőtt: 
 
http://vimeo.com/148637454
 
A kampány Indiegogo-oldala: 
 
http://indiegogo.com/projects/the-galleon-computers-software
 

Olessák Róbert (2018) 
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