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A

technika világa nem feltétlenül a múlt tiszteletéről híres: amit sikerül meghaladni – és meghaladni mindent sikerül, méghozzá nagyon gyorsan –, az
vagy elfelejtődik, vagy nevetség tárgyává válik. Kivételek
azonban e téren is akadnak, és ezek közül is kiemelkednek a nyolcvanas években tündöklő Commodore vállalat számítógépei, amelyeket a többség a mai napig nagy
becsben tart. Az ok nagyon egyszerű: a cég hatalmas
szerepet játszott a házi komputerek elterjesztésében, és nem csak azért, mert ügyes marketingeseket foglalkoztatott, hanem
Jack Tramiel
azért is, mert valóban jól használható, sőt szerethető gépeelőször Generalnak
ket árult.
(tábornok), majd Admiralnak

lógépeket is, mert a jövő a kompu-

(admirális) akarta keresztelni a cégét, tereké. A tulajdonos azt felelte neki:
Kütyük, kütyük,
ezek a nevek azonban már foglaltak
bizonyítsa az igazát azzal, hogy épít
kütyük
egyet, ő pedig 1977-ben elő is állt az
A vállalat története
voltak, így részben kényszerűségből
első
tényleg legendás Commodorebőven a hétköznapi szádöntött a Commodore
gyártmánnyal, a PET-tel. A leginkább
mítógépek előtti időkbe
(sorhajókapitány)
nyúlik vissza: a lengyel szármellett.
mazású holokauszt túlélő, Jack

A Commodore negyven éve

Press Play on tape
Bár csaknem húsz éve csődbe ment, a világ pedig tovább
rohant, a Commodore cég nélkül egészen más lenne a
számítástechnika mai arca. Több generáció kedvenc számítógépeire emlékezünk.
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Tramiel még 1954-ben hozta létre a Commodore
Business Machines-t Torontóban azzal a céllal, hogy csehszlovák gyártmányú írógépeket forgalmazzon. Hátradőlni
azonban – így utólag már mondhatjuk, hogy az egész világ
szerencséjére – nem nagyon volt módja, ugyanis a hatvanas
évek elejére ő is megtapasztalta azt, amit szinte minden más
iparág képviselői is: a japán hatalomátvételt. Miután írógépeivel kiszorult a piacról, először mechanikus számológépeket
kezdett forgalmazni, de a távol-keletiek ebben a szegmensben
is a fejére nőttek, ezért hamarosan úgy döntött, hogy Japánba
utazik, és megfejti, miért nem bír el senki az onnan érkező
termékekkel.
Útja során megismerkedett az akkoriban újdonságnak számító digitális kalkulátorokkal, és azonnal elhatározta, hogy ő
is ilyeneket fog gyártani, a gondolatot pedig tett is követte.
Hamarosan azonban megint fojtogatóvá vált a konkurencia:
a Tramieléket integrált áramkörökkel ellátó Texas Instruments maga is elkezdett számológépeket forgalmazni, és jóval
olcsóbban adta őket. A Commodore már két évtizede létezett, és Észak-Amerika legnagyobb irodatechnikai vállalatai
közé tartozott, de megint bajban volt.
„Mi magunk leszünk a japánok”
A kiutat az ekkor már Commodore International néven
működő cég vezető tervezője, Chuck Peddle találta meg: azt
javasolta Tramielnek, hogy hagyják maguk mögött a számo2013. IV. évfolyam 3. szám
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egy pénztárgép, egy kistévé és egy kazettás magnó szerelemgyerekére emlékeztető – jobb szó
nincs rá – masina neve a ma már megmosolyogtató Personal
Electronic Transactor (kb. Elektronikus Személyi Végrehajtó)
sokkal szebbre sikerült, kijelzőt és magnót vagy lemezmegkifejezés rövidítése, paraméterei láttán pedig talán már azt is
hajtót pedig külön kellett hozzá csatlakoztatni. Minthogy
nehéz elhinni, hogy jó volt egyáltalán valamire: processzora,
ekkor már javában azok az idők jártak, amikor mindenből
a 8 bites MOS 6502 egy, azaz 1 MHz-es órajellel büszkélarany lett, amihez a Commodore hozzányúlt, az 1980-ban
kedhetett, amihez 4 kByte memória társult. Ehhez képest
boltokba (és ami nagyon fontos: nemcsak szaküzletekbe,
egy mai alsó kategóriás okostelefon körülbelül olyan, mint
hanem játék- és nagyáruházakba) kerülő termékkel sikerült
egy egyetemi tanár egy neandervölgyi ősember mellett, de
is betörni az otthonokba – olyannyira, hogy ez lett az első
valahol mindent el kell kezdeni, és a PET a maga korában
komputer, amely több mint egymillió példányban
bizony csúcstechnológiát képviselt. A későbbiekben
kelt el, és mire 1985-ben befejezték a gyártását,
több fejlesztésen is átesett (pl. nagyobb billenA
korai
összesen már két és fél milliót adtak el belőle.
tyűzettel és floppymeghajtóval lett ellátva)
számítógépek és
A sikerben óriási szerepet játszott a hatáberendezés főként az iskolákban vált népsos reklámkampány, amelynek szlogenje
szerűvé, és a cég igyekezett is oktatógépjátékkonzolok zenéért felelős
úgy hangzott: „Miért vennél egyszerűen
ként pozicionálni – de ez nem jelentette
chipjeit ma is használják egyes
csak egy videojátékot?”, de Tramiel és
azt, hogy nem akarták volna meghódítani
dalszerzők és előadók.
újonnan szerződtetett jobbkeze, Michael
az otthonokat is. Tramiel hamarosan ki
A
régi
dallamokat
idéző,
Tomczyk arra is figyeltek, hogy a hangis adta a szállóige értékű parancsot: „We
pittyegő műfaj neve
zatos mondat mögött valós teljesítmény
need to build computers for the masses,
álljon. A jól idézhető mondásokban nem
not the classes” (A tömegeknek kell számítóchiptune.
szűkölködő cégvezető a terveit úgy foglalta ös�gépeket építenünk, nem az osztálytermeknek). A
sze kollégáinak, hogy „jönnek a japánok, úgyhogy
fejlesztők pedig elkezdtek dolgozni második történelmi magunk leszünk a japánok”, Tomczyk pedig lefordította
mi jelentőségű komputerükön, a grafikus és hangprocesszora direktívát a konkrétumok nyelvére, vagyis listába szedte,
ral is ellátott VIC–20-on, amelynek billentyűzete még minhogy mitől lesz felhasználóbarát a gép. Felsorolásában a bildig egybeépült a gépházzal, formája vilentyűzet kialakításától az árig mindent meghatározott, és
szont már
láthatólag telibe találta, hogy mire vágynak az emberek – a
Commodore azonban ennyivel nem érte be, és inkább túlszárnyalta az elvárásokat is.
Aranykor
A cég csúcsterméke, a Commodore 64 két évvel a
VIC–20 után, 1982-ben érkezett, és pillanatok alatt minden
tekintetben köröket vert az elődjére – sikerét jól érzékelteti,
2013. IV. évfolyam 3. szám
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kat készítettek. Ezek a tudásukat jó értelemben
hogy míg amabból összesen két és fél millió talált gazdára, a
fitogtató fiatalok a C64 segítségével egy roppant kreatív
C64-ből volt idő, amikor havonta négyszázezret gyártottak
szubkultúrát teremtettek – és akkor még nem is
le. De mégis mi volt a titka ennek a komputernek,
beszéltünk azokról, akik akár szoftveres úton,
amely eleinte a külsejében nem is nagyon tért el
A modern
akár manipulált, vagy épp saját fejlesztésű
a VIC–20-tól?
PC-ken többféle ingyen
hardvereszközök segítségével folyamatoElsősorban természetesen az, ami a bohozzáférhető
emulátorprogram
san feszegették a gép határait.
rítás alatt bújt meg. A 64 kByte-os memóA Commodore 64 mindent elsöprő
ria, a grafikáért felelős VIC-II és a hanfut, amelyek segítségével a jóval
erejét tehát az adta, hogy minimum egy,
gokat szolgáltató SID 6581 processzor
gyorsabb gépeken is
de inkább két-három generáció életébe
minden túlzás nélkül legendás csapatot
használhatóvá válnak
vezetett be egy egészen friss otthoni kialkotott – főleg 595 dollárért cserébe, ez
a klasszikus játékok.
kapcsolódási formát: hirtelen új alternatíaz ár ugyanis a versenytársakhoz képest kivája lett a zenehallgatásnak, a rádiózásnak és
mondottan alacsony volt. Ráadásul Tramiel a
az olvasásnak, sőt még a tévének is hátat lehetett
következő évben mindkét számítógépét leárazta,
fordítani, amit sokan ugyanolyan horderejű változásnak
hasonló lépésekre kényszerítve, és nehéz helyzetbe hozva
ezzel a konkurenciát.
A figyelem középpontjában tehát egyik pillanatról a másikra a Commodore 64 állt, és aki megismerkedett a géppel,
az láthatta, hogy nem is nagyra fújt lufiról van szó, hanem
egy könnyen használható, jól bővíthető és kreatívan programozható komputerről. Ennek eredményeként egyfelől
elárasztották a piacot a Commodore 64-hez fejlesztett
szoftverek – úgy a játékok, mint a felhasználói alkalmazások –, ez pedig természetesen még tovább
növelte az érdeklődést a készülék iránt. Az olyan,
egyszerűségükben is lenyűgöző játékok, mint a
Creatures, a The Last Ninja, a Pirates! vagy az International Karate gyerekek millióit szögezték a képernyő
tartanak a
elé – és nem egyszer olyan erősnek bizonyult a bűbáj, hogy
tömegek életében, mint a Ford T
melléjük ültek még a szülők is.
modell megjelenését. Ráadásul, ha a másik oldaMásfelől pedig a felhasználók is tömegével kezdték el
láról nézzük a dolgot, máig is egyedülálló ez a számítógép,
kitanulni a komputer által használt, és nevéhez méltóan
hiszen a házi programozás hagyománya a Commodore céggel
könnyen megérthető Basic programnyelvet, hogy maguk is
együtt teljesen kihalt – a szoftveralkotás ma már olyan magas
szoftvereket alkossanak. Volt persze, aki csak addig jutott,
szintű tevékenység, amihez komoly képzettségre van szükség.
hogy begépelte a kézikönyvből kilesett parancssorokat, aztán
elégedetten gyönyörködött benne, hogy sikerült létrehoznia
Vénasszonyok nyara
egy „labdát”, ami ide-oda pattog a képernyő szélei közt, és
A technika fentebb már boncolgatott természetéből fakitörli az útjába kerülő karaktereket, de akadtak olyanok is,
kadóan a kegyelmi állapot azonban nem tarthatott örökké:
akik ennél sokkal magasabb szintre jutottak, és igen komoly
a konkurencia folyamatosan fejlesztett, a közönség pedig a
audiovizuális prezentációkat,
Commodore-tól is várta az újításokat. A cég először egy sor
közismertebb nevüalternatív modellel próbált reagálni a kihívásokra, köztük
kön demóa C16-tal, a C116-tal, a C+4-gyel és a C128-cal, amelyek
között akadt az eredetinél olcsóbb és gyengébb, valamint
drágább és erősebb gép is, igazán nagy sikert azonban
egyik sem aratott. Mindeközben 1984-ben belső
ellentétek miatt távozott a cégtől az alapító, Jack
Tramiel is, majd felvásárolta volt vállalata legnagyobb konkurensét, az Atarit, és mire egykori
kollégái észbe kaphattak volna, már egy sor fejlesztőt
is maga után csábított.
2013. IV. évfolyam 3. szám
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billentyűzet nélküli, kézi irányítós, tévére köthető gép, az Amiga CD32 megjelentetésével, azonban az e téren
sokkal rutinosabb Nintendo és Sega kortárs termékei mellett
ez labdába sem tudott rúgni, így a cég 1994-ben csődöt jelentett. A következő évben a német Escom felvásárolt mindent,
ami a vállalat után maradt, és megpróbálta újraéleszteni a
legendát, de újabb egy év elteltével ismét csőd lett a dologból,
a név és a jogok pedig számottevő következmények nélkül
tovább vándoroltak Hollandiába, majd a Távol-Keletre.
Az emlékek viszont a mai napig élnek: hol
egy tévére köthető, régi C64-es játékokat
A Commodore
tartalmazó, joystick formájú konzol
termékei inkább
jelenik meg a piacon, hol vadonatúj, 1,8 gHz-es, kétmagos proces�A Commodore azonban nem adta ilyen
szórakoztató elektronikai
könnyen magát. A szorongatott helyzetből egy
cikkeknek számítottak, ezért nem szorral, 2 gByte memóriával és egy
tByte-os merevlemezzel szerelt PC-t
frissen feltűnt, de felettébb dinamikus vállalkois
személyi,
hanem
házi
rejt egy leleményes gyártó a régi
zás, az Amiga bekebelezésével, és az általuk fejszámítógépeknek nevezték
Commodore 64-esek házának tökélesztett Amiga 1000 piacra dobásával igyekezett
letes replikájába. Ebben a nosztalgiákivágni magát a cég – a történelem azonban megőket.
ban pedig van valami különleges, mert
ismételte önmagát, ugyanis bár a modellel átléptek
azt jelzi: az Amiga 500, a VIC–20 és főleg a
a 16 bites számítógépek piacára, igazi sikereket csak a
Commodore 64 meghaladott csúcstechnológia, de
következő típussal értek el, pont úgy, ahogy a VIC–20-ban
csúcstechnológia volt, aminek kiemelt helye van a 20. század
rejlő ígéreteket is a C64 váltotta be. Az új csodamasina az
történelmében, és nem csak azoknak jelent valamit, akik még
1987-ben megjelent Amiga 500 lett a maga 7 mHz-es Momindig érzik az ujjuk alatt a gépet indító billenőkapcsolót,
torola 68 000 processzorával és 512 kByte-os memóriájával, a
emlékeznek a magnó bekapcsolására felszólító „Press Play on
történet pedig a továbbiakban is úgy alakult, mintha csak újtape” üzenetre, és fejből tudják felmondani a sötét- és viláraforgatták volna az évtized előző felét. Más szóval klasszikus
goskék nyitóképernyő szövegét is: „**** COMMODORE
játékok (Lemmings, The Secret of Monkey Island, Sensible
64 BASIC V2 **** / 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC
Soccer) és gyönyörű demók születtek, a Commodore peBYTES FREE / READY”. Szemben mondjuk egy mindössze
dig különböző alternatív modellekkel bombázta a piacot, az
tízéves mobiltelefonnal, ezekre a készülékekre mai szemmel is
500-ast néhány hónappal valójában meg is előző 2000-estől
jó ránézni, mert kifejezetten szépek, és ez igaz a hozzájuk tara 3000-esen és a 4000-esen át az 1200-asig – nem túl nagy
tozó kiegészítők nagy részére, a 1530-as magnóra és a 1541-es
sikerrel. A gépek között akadt a klasszikus C64-es receptet
floppymeghajtókra is – ráadásul van valami kimondott bájuk,
követő, kompakt kialakítású darab, illetve a billentyűzetet
aminek köszönhetően bizalommal lehet közelíteni hozzájuk.
a háztól különválasztó típus is, sőt 1991-ben napvilágot láÉs bár a magnón a fejet tekergetni idegtépő élmény tudott
tott a multimédiás eszköznek szánt, hardver szempontjából
lenni, egy-egy játékon pedig istenesen fel tudta húzni magát
egy Amiga 500-asnak tekinthető, külsőleg viszont leginkább
az ember, ez még egy másfajta düh volt: egy C64-est vagy egy
egy CD-lejátszóra emlékeztető, és valóban ezüstszínű koAmigát senkinek nem jutott volna eszébe ütlegelni vagy rugrongokat olvasó CDTV is – ezeket azonban már csak egyre
dosni, ha nem azt csinálták, amit szerettünk volna. Másrészt az
elkeseredettebb próbálkozásoknak lehet nevezni. A barátságos
esetek nagy részében azért csak teljesítették is a kívánságainkat.
számítástechnika ugyanis a nyolcvanas évekkel együtt odaveszett: miközben a Commodore elsődleges konkurensével,
Siratni vagy a mai gépeknél jobbnak nevezni őket persze
az Atarival vívta a harcát, az IBM és az Apple korábban
badarság – a világ elment mellettük, ma már többre, jobbra,
ellenfélnek sem feltétlenül tekinthető PC-i szép csendben
másra van szükség. Visszaemlékezni rájuk, emulátorprogegyre több felhasználót hódítottak meg maguknak, és végül
rammal újrajátszani a régi klasszikusokat, vagy esetleg előa személyi számítógépek nemes egyszerűséggel kiszorították
venni a szekrény aljából a máig őrizgetett masinákat viszont
a házi komputereket az emberek életéből.
érdemes – és ezt a komputerek világában nem sok másik
eszközről lehet elmondani.
Valhalla
Utolsó lendületével a Commodore 1993-ban még megpróBus András
bálta átmenteni magát a játékkonzolok piacára egy klasszikus,
2013. IV. évfolyam 3. szám
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