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Bill Gates problémája a kapitalizmussal
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Nem kell megijedni, nem politikai értekezés következik, csupán érkezett egy felvetés és nem is akárkinek a szájából: egyenesen a
korábbi Microsoft-vezér nyilatkozott a napokban, miszerint: "A kopaszság kutatása és gyógyítása nagyobb figyelmet és anyagi
támogatást kap, mint a maláriáé, ez a probléma a mai kapitalizmussal." – olvashattuk az Index címlapján. Általában ugyan
vírusokról, adatvédelemről szoktunk inkább beszélni, de néha nekünk is lehet kicsit kirándulni egyéb területekre, és bár ebben a
mostani posztban valószínűleg több lesz majd az Árkus József, mint a Neumann János, ennek ellenére reméljük, azért mégis
érdekesnek és hasznosnak fogják találni.

Egy újszülöttnek minden vicc új – tartja a közhely – sőt minden bejelentés, megállapítás, többek közt a fenti társadalmi rendet
kritizáló megjegyzés is. Viszont egy olyasvalakinek, aki már a számítástechnikában dolgozta végig az előző rendszer egy jó
részét szobányi R20 és R40-es gépek társaságában, fázott meg mellettük az állandó klímától, lyukkártya- és lyukszalag-
lyukasztással is bíbelődött munkaidejében, vírusfertőzés miatt leestek neki a karakterek a képernyő legalsó sorába, és végigélte a
DOS-tól kezdve a Windows 1.0-tól a 3.1-en át az összes verziót, Word előtt, helyett és mellett használt szövegszerkesztésre
Ékszer, Wordperfect és hasonló programokat is, nos annak van némi rálátása arra, hogy a cégek fejlődése és a történelem órán
tanult vadkapitalizmus hogyan és miképp fonódott össze. Az ilyen úgynevezett "fejlődésnek" az égvilágon semmi köze nem
volt olyan barátságos életszabályokhoz, mint a "ne tégy másokkal olyat, amit nem szeretnél, ha veled tennének". Sőt, aki ismeri
részletesen a felvásárolt DOS operációs rendszer igaz történetét, az tisztában van vele, semmi nem szimplán fekete vagy fehér,
ha emlékezünk a korábbi dolgokra is. Aki nem élte át, de esetleg olvasta a "A History of Anticompetitive Behavior and
Consumer Harm" című, 2009. márciusában keletkezett írást, annak azért lehet némi fogalma arról, hogy különféle manipulációk
keretében a Microsoft hogyan lehetetlenítette el folyamatosan különböző aktuális versenytársait, például az IBM-et, a Novell
DR-DOS rendszerét, a Wordperfect szövegszerkesztőt, az ingyenessé tett Internet Explorerrel igyekezett megtorpedózni a
Netscape terjedését, a felvásárolt Linux szabadalmakkal a nyílt forráskód térnyerését, és még hosszan lehetne sorolni.

Sajnos már nem sikerült forrást találni ahhoz a konkrét esethez, amiről még a Heti Chip nevű újság számolt be annak idején úgy
a 90-es években. Talán Indonéziában játszódott, és már létezett egy helyi fejlesztőcsapat, amely az ottani igények, különleges
írásmód és helyesírás szabályainak figyelembevételével készített és forgalmazott egy sikeres szövegszerkesztőt. Ám megjelent
közben a piacon a Microsoft és a Word csomagját a világszerte akkoriban jellemző 50 dollár helyett egyedül itt 5 dollárért
kezdte árulni. A helyi csapat persze nem bírta a versenyt, hónapokkal később kiszálltak, abbahagyták, és szép csendben csődbe
mentek, ám ekkor a Microsoft is mintegy varázsütésre visszaemelte terméke árát a szokásos 50 dollárra, ennyi a történet. (Ha
valaki mégis megtalálja a pontos forrást, annak a következő hackerkonferencián egy sört/kávét tudok felajánlani hálám jeléül.)
Csak érdekességképpen érdemes megjegyezni, hogy most 2013-ban is indult egy vizsgálat vesztegetés gyanúja miatt, miszerint
állítólag kenőpénzekkel vettek rá kínai kormányzati szereplőket, hogy az állami intézményekben a Microsoft termékeit
válasszák. Hogy aztán ebben az esetben ez valóban így történt-e, meg úgy általában is a különféle óriáscégekkel szemben
sikerül-e valaha is bebizonyítani bármiféle vádat, és ha igen, akkor miért nem, na az egy nagyon jó felvetés, de már nagyon
messzire vezetne, ezért nem is bonyolódunk bele ilyen fogós kérdésekbe. 

Szóval természetesen tisztelve a birodalomépítés korábbi években irányított nehéz munkáját, és elismerve a Bill és Melinda
Gates alapítvány évek óta végzett jótékony és karitatív adakozó ténykedését, a nagy egész perspektívát nézve senki nem hiheti
komolyan, hogy az úgynevezett kapitalizmus még bármiféle meghökkentő meglepetéssel szolgálhatott volna egy ilyen
kiemelkedően tehetséges, széles látókörű és nagy volumenű szereplőnek, mint Bill Gates. És hogy a befejezés kicsit pozitívabb
horizontokat érintsen, örömmel nyugtázhatjuk, hogy szerencsére ebben a szakmában is van lehetőség korrektségre, adakozásra,
jó ügyek szolgálatára, és bár Bill és Melinda Gates méretű alapítványt a legtöbben nem tudunk létrehozni, a magunk apró kis
lépéseit a saját környezetünkben igenis meg tudjuk tenni, hisz a leghosszabb utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. Van aki
minden életkorban fogékony a másokkal való törődésre; van akinek a személyisége az életkor előrehaladtával érik meg erre, és
persze vannak szép számmal olyanok is, akik sosem jutnak el ilyen gondolatok közelségébe. 

A történelem a múltbéli események összessége. A kollektív emlékezet pedig a záloga annak, hogy nem feledve a múltat
folyamatosan helyesen: értékén kezeljük a dolgokat, véleményeket és emiatt egy-egy jól csengő friss lózung se tüntessen fel
hamis színben korábbi eseményeket. Élnünk természetesen a jelenben kell, de ahogy Alexander Szolzsenyicin írja: "Ki a múltat
háborgatja, folyjon ki a fél szeme. De ki a múltat elfelejti, annak mind a kettő". 
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