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1. fejezet

ESÉLY

Nem is sejtettem, hogy az életem hamarosan fenekestül fel-

fordul, amikor 1974-ben egy decemberi délutánon Bostonban átvágtam 

a Harvard Square-en. Hideg volt, havazott, én pedig, huszonegy évesen, 

teljesen elveszettnek éreztem magam. A barátnőm pár hete hazautazott 

a szülővárosunkba, a majd 5000 km-re lévő Seattle-be. Még három sze-

meszterem volt hátra a diplomáig a Washingtoni Állami Egyetemen, ahol 

már kétszer is halasztottam az elmúlt két évben. Kilátástalan állásom volt 

a Honeywellnél, lepukkant a lakásom, a ’64-es Chrysler New Yorkerem 

pedig zabálta az olajat. Nyilvánvaló volt, ha a nyár nem hoz valami újat, 

vissza kell mennem az egyetemre, hogy befejezzem a tanulmányaimat.

Egyetlen barátom egy bizonyos Bill Gates nevű srác volt, aki akkor a 

Harvardon tanult. Még a Lakeside magániskolában ismerkedtünk meg, 

amikor ő nyolcadikos volt, én meg tizedikes, és azóta jóban-rosszban ösz-

szetartottunk. Számítógépes kódok megfejtésében különösen jók voltunk. 

Már tinédzserként profi programozói munkákat vállaltunk, és egy közös 

vállalkozásba fogtunk, amely azonban nem volt túl sikeres. Ezért Bill rá-

vett, hogy hozzá hasonlóan adjam fel a tanulást, költözzek át Massachu-

settsbe, és indítsunk egy újabb vállalkozást. Végül mégis visszament az 

egyetemre. Olyan volt, mint én: nyugtalan, mindig megújulásra kész.

Állandóan valami üzleti lehetőséget kajtattunk. Volt elég önbizalmunk 

és arra számítottunk, hogy valami igazán jó szoftver készítésével bíznak 

majd meg. Házi dolgozataink és a Harvard House of Pizza pepperonis 

pitéje fölé hajolva állandóan a sikeres vállalkozói pályafutásunkról álmo-

doztunk. Egyszer meg is kérdeztem Billt, hogy szerinte mit hozhatunk 

ki magunkból maximum. Azt válaszolta, akár 35 programozónk is lehet. 

Akkor ez még rendkívül ambiciózusnak hangzott.
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Az 1950-es évektől kezdődően, amióta az integrált áramkörök meg-

jelentek, a szakemberek egyre olcsóbb, de növekvő kapacitású számító-

gépekről álmodtak. Gordon Moore fiatal kutató fizikusként 1965-ben az 

Electronicsban már pontos jövőképet festett. Azt állította, hogy az integrált 

áramkörben alkalmazható tranzisztorok száma évről évre megduplázódik, 

miközben a csip ára nem fog emelkedni. Később, miután 1968-ban részt 

vett az Intel megalapításában, módosította ugyan a kapacitás növekedési 

ütemére vonatkozó állítását, de az újabb, kétévenkénti duplázódást ígérő 

előrejelzése is rendkívül gyors ütemű fejlődést vetített előre. Más szakem-

berek az adatfeldolgozásban és lemezen történő adattárolásban jeleztek 

hasonló tendenciát. Ezek egyszerű, lényegi felismerések voltak, amelyek 

mind a mai napig érvényesek. A csiptechnológia folyamatos fejlődése 

révén a számítógépek egyre olcsóbbak és gyorsabbak.

1969-ben, néhány hónappal azután, hogy megismerkedtem Billel, 

a Moore törvénye által felvázolt jövőkép még inkább kézzelfoghatóvá 

vált. (Akkor tizenhat éves voltam, és éppen programozni tanultam egy 

nagygépen.) Egy japán cég, a Busicom megbízta az Intelt, hogy tervez-

zen csipeket egy olcsó zsebszámológéphez, hogy a konkurencia árajánlata 

alá ígérhessenek. A Busicom feltételezte, hogy az új géphez 12 integrált 

áramkörös csipre lesz szükségük. De az Intel egyik elektromérnöke, Ted 

Hoff vakmerő ötlettel állt elő. Azt mondta, jelentősen csökkenthetnék a 

költségeket, ha egy számítógép valamennyi komponensét egyetlen lapkán 

helyeznék el. Ezt nevezték később mikroprocesszornak.

Az effajta csipek megjelenése előtt integrált áramkörök tucatjaira, 

néha százaira volt szükség, hogy egyetlen szimpla folyamatot végigvi-

gyenek, legyen az bármi, egy közlekedési lámpa, egy benzinkút vagy egy 

nyomdagép vezérlése. A mikrohullámú sütő méretű miniszámítógépek 

– ezek voltak a hidak a nagygépek és a későbbi mikroszámítógépek kö-

zött – mind ugyanarra a sémára épültek: ahány cél, annyi csip. Ám Hoff 

találmánya megsokszorozta a lehetőségeket. Gordon Moore ezt így fog-

lalta össze: „Azt is megtehetjük, hogy egyetlen csipet tervezünk meg, 

aztán azt az egy lapkát több ezer különböző alkalmazáshoz adjuk el.”

Moore és Robert Noyce (az integrált áramkör egyik feltalálója) 1971 

novemberében 200 dollárért kezdte árulni az Intel 4004-es mikrocsipet. 

A bevezető reklám az Electronic Newsban egyenesen „az integrált elektro-

nika új korszakának” beköszöntét ünnepelte.
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A 4004-es megjelenését kevesen vették észre, de nekem elsőéves egye-

temistaként volt időm elolvasni minden lapot és folyóiratot, amelyek a 

kezem ügyébe kerültek. A számítógépek világában ez nagyon termékeny 

időszak volt. Havonta jelentek meg újabb és újabb modellek. Amikor 

először találkoztam a 4004-essel, megszólalt bennem a mérnök: Milyen 

menő dolgokat lehetne ezzel csinálni?!

Az Intel új csipje első látásra egy igen szép számológép magjának né-

zett ki. De a leírást tovább olvasva kiderült, ez nem más, mint a számító-

gép „agya”, a lapka digitálisáramkör-készlete, egy valóságos központi fel-

dolgozóegység, egy CPU (Central Processing Unit) volt. A 4004-es nem 

afféle játékszer volt. Szemben az alkalmazásspecifikus integrált áramkö-

rökkel, képes volt egy programot külső memóriából végrehajtani. A világ 

első mikroprocesszora a felépítéséből adódó határok között lényegében 

egy csipre fölvitt teljes számítógép volt, éppen úgy, ahogyan a hirdetés 

ígérte. Annak a korszaknak volt az első hírnöke, amelyben bárkinek lehet 

saját számítógépe.

Követve az eseményeket, négy hónappal később 1972 márciusában az 

Electronics már az Intel 8008-ast hirdette. 8 bájtos felépítése sokkal ösz-

szetettebb problémák kezelését tette lehetővé, mint a 4004-esé. 16 ezer 

bájtos (16 kB) memóriája volt, amire már rendes méretű programot lehet 

írni. Az üzleti világ is látta, hogy a 8008-as képes akár közlekedési lám-

pákat vagy futószalagokat is olcsón vezérelni. (Ami azt illeti, Billel később 

fel is használtuk első szárnypróbálgatásaink egyike, a városi forgalmi ada-

tok feldolgozása során.) De tudtam, megfelelő feltételek megteremtésével 

ez a második generációs mikrocsip sokkal többre képes.

Az igazán nagy ötleteim mindig valamilyen új helyzetet teremtő fej-

lesztés megjelenése nyomán születnek (akkor az Intel korai mikroprocesz-

szora volt rám ilyen hatással). Ilyenkor többnyire az motoszkál bennem, 

mire lehet jó még az adott felfedezés, mi az, ami nincs, de lennie kéne, 

hogyan lehetne kielégíteni valamilyen új szükségletet, és kiket lehetne be-

vonni a fejlesztésbe.

A dolgok mélyére ásva, mindig két vagy több elemből állt össze a fe-

jemben egy olyan új technológiai megoldás, amely felhasználók tömegei 

számára jelentett új, korszakos alkalmazást. A 8008-as megjelenése után 

is támadt egy fantasztikus gondolatom: Mi volna, ha a mikroprocesszor 

ESÉLY
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egy magas szintű nyelvet, a programozás legfontosabb eszközét futtatná, 

bármilyen számítógépen?

Természetesen a kezdők általános célú szimbolikus utasításkódjára, a 

BASIC1 programnyelvre gondoltam, hiszen ezt tanultuk a Lakeside-ban, 

ahol először találkoztunk a számítástechnikával. A Digital Equipment 

Corporation (DEC) legújabb, mindössze 16 kB-os memóriájú miniszá-

mítógépe, a PDP–11 már a bonyolultabb FORTRAN2-rendszert alkal-

mazta. Azt gondoltam, a 8008-as egy kicsit lassabb lenne ugyan, de a 

PDP–11-es árának töredékéért szinte ugyanazokat a funkciókat ellátná, 

és ezzel a történelmi fordulattal mindenkinek lehetne számítógépe. Úgy 

éreztem, a BASIC alapján a 8008-as az egész emberiség közös kincse le-

hetne, hiszen az alkalmazások egész serege előtt tárná szélesre a kaput.

Ezért meg is kérdeztem Billtől:

– Miért nem dolgozunk ki egy BASIC-programot a 8008-as szá-

mára?

Furcsán nézett rám, és azt válaszolta:

– Mert rohadt lassú volna. Kész gyötrelem lenne az egész. A BASIC 

már önmagában is fölemésztené a memória nagy részét. Egyszerűen hiá-

nyozna a szükséges lóerő. Csak az időnket vesztegetnénk.

Egypercnyi gondolkodás után már éreztem, valószínűleg igaza van, de 

Bill még hozzátette:

– Szólj, ha kijönnek egy gyorsabb csippel!

Addigra már kialakultak a szerepeink. Én voltam az ötletember, aki-

nek mindig szárnyaltak a gondolatai. Bill pedig meghallgatta, és ahol csak 

tudott, belekötött az elképzeléseimbe. Aztán a legjobb ötleteimet magáé-

vá tette, és mindent elkövetett, hogy valósággá váljék. Együttműködésünk 

természetesen feszültségeket is generált, de a legtöbbször hasznos és ter-

mékeny volt.

Jóval az előtt, hogy átjöttem Massachusettsbe, már azon törtem a 

fejemet, milyen lesz a hamarosan megjelenő következő generációs csip. 

Szentül hittem, hogy valaki majd felépít hozzá egy számítógépet, olyas-

mit, mint a miniszámítógép, amely annyira olcsó lesz, hogy teljesen át-

alakítja a piacot. Abban a levélben, amelyben felkértem az Intelt, hogy 

keressenek közlekedésszervező gépünk számára 8008-as forgalmazót, 

érdeklődtem a terveikről is. Az 1972. július 10-én kelt válaszukat Hank 

Smith írta alá.
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Nem áll szándékunkban a jövőben olyan csip megjelentetése, amely 

a 8008-ast elavulttá tenné. Stratégiánk szerint olyan termékcsaládot 

szeretnénk kialakítani, amely a piac minden igényét kielégíti (a 8008-

astól kezdve a miniszámítógépekig). … Az új termékcsoport bevezeté-

sének tervezett ideje az 1974-es év közepe.

Arról persze fogalmam sem volt, hogy Federico Faggin, a nagy csipter-

vező akkor már rávette az Intel vezérkarát a 8008-as továbbfejlesztésére. 

Az Electronics erről csak 1974 tavaszán számolt be. A legújabb mikro-

processzornak már négyszer nagyobb memóriája és háromszoros kapa-

citása volt az elődjéhez képest, a programozása pedig sokkal könnyebb 

lett. Hank Smith tévedett, hiszen a 8008-asnak hamarosan befellegzett. 

Faggin szerint: „Valójában a 8080-as teremtette meg a mikroprocesszor-

piacot. A 4004-es és a 8008-as vetette föl a lehetőséget, de azt a 8080-as 

váltotta valóra.”

A 8080-as végül is valósággá vált, amely már alkalmas volt BASIC fo-

gadására. Amint elolvastam az erről szóló cikkeket, azonnal szóltam Bill-

nek, hogy megvan a csip, amelyről beszéltünk.

Élvezettel soroltam a termék előnyeit, külön kiemeltem, hogy csak 

360 dollárba kerül. Bill elismerte, hogy a 8080-as már az, amire gondol-

tunk, és az ára is megfelelő. De tudtuk, óriási munka egy teljesen új 

BASIC-programot írni, ráadásul semmilyen tapasztalattal nem rendel-

keztünk ezen a téren, sőt még számítógép sem volt, amelyen programun-

kat futtatni tudtuk volna. Elképzelésünk egyáltalán nem volt piacképes.

– Igazad van, jó ötlet. Majd akkor szólj megint, ha lesz hozzá gép is 

– hűtött le Bill. Próbáltam rávenni, gondolja meg még egyszer, fejlesszünk 

ki egy 8080-as BASIC-et, mielőtt megelőznek bennünket.

– Alapítsunk erre céget – javasoltam. – Ha nem lépünk, megteszi más, 

aztán már késő lesz!

1974. október 23-án a következőket jegyeztem be a naplómba: „Hét-

fő este jártam Billnél. Lehet, hogy végül megírjuk a 8080-asra a BASIC 

fordító programot/operációs rendszert.” De valószínűleg csak a vágyaimat 

foglaltam szavakba. Bill még nem állt készen a megvalósítására, egyma-

gamban pedig nem forgathattam előre az idő kerekét. Bár éppen azért 

költöztem Bostonba, mert azt gondoltam, ketten együtt valami rendkívüli 

dolgot fogunk csinálni.

ESÉLY
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Mindketten pontosan tudtuk, hogy új korszak kapujában állunk. De 

egészen addig a hideg decemberi délutánig, amikor átbattyogtam a Har-

vard Square-en, semmi sem jelezte, hogy valami rendkívüli dolognak 

nézünk elébe.

AZ ÚJSÁGOS A TÉR KÖZEPÉN VOLT, nem messze a Harvard 

Cooptól, ahol néha meggusztáltam a könyveket, és szemben a Brigham-

féle fagyissal, ahová Billel gyakran betértünk egy csokoládés shake-re. Ha-

vonta egyszer bekukkantottam ide, ahol nem csak a helyi lapokat árulták, 

hogy belelapozhassak olyan folyóiratokba is, mint a Radio Electronics és a 

Popular Science. Azok nem igazán érdekeltek, amelyek az otthoni rádió-

építés rejtelmeibe akartak beavatni.

A Popular Electronics, mint általában a folyóiratok, egy-két héttel elő-

redatálva jelent meg. Az új, januári számot kerestem, amelynél azután 

nem is jutottam tovább. A címlapon ugyanis ez állt:

NAGY ÁTTÖRÉS!

MEGÉRKEZETT AZ „ALTAIR 8800”,

a világ első miniszámítógép-készlete, amely

felveszi a versenyt a forgalomban lévő valamennyi számítógéppel.

TÖBB MINT 1000 DOLLÁR MEGTAKARÍTÁS!

A nagybetűs szöveg alatti képen egy szürke doboz volt, amelynek elő-

lapján fények és bináris kapcsolók sorakoztak. Pontosan úgy nézett ki, 

ahogyan elképzeltem.* Miután a magazin olvasóközönségét elsősorban 

szerény barkácsolók alkották, gondoltam, belül csakis egyetlen mikropro-

cesszor lapulhat, mert a hagyományos csipek egész sorozata túl sokba ke-

rülne. Egyetlen kérdés maradt: a korlátozott lehetőséget nyújtó 8008-as 

vagy a felturbózott 8080-as van benne? Gyanítottam – sőt reméltem –, 

hogy a 8080-as lesz.

* Azt nem igazán tudhattam, hogy a címlapon látható „gép” valójában Patyomkin-fal, 

amelyet az utolsó percben hoztak össze, miután az Altair prototípus tényleges meg-

érkezését megakadályozta a Railway Express sztrájkja.
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Izgatottan pörgettem végig a lapot. A sztorit a 33. oldalon találtam 

meg egy újabb Altair-fotóval, és egy reklámba hajló címmel:

ALTAIR 8800

a legjobb miniszámítógép

kevesebb mint 400 dollárból

A gyártó cég, az MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) 

képviseletében H. Edward Roberts és William Yates jegyezte szövegnek 

már az első mondata mintha szó szerint Allen és Gates álmát fogalmaz-

ta volna meg: „Megvalósult a tudományos-fantasztikus irodalom kedvenc 

témája. Beköszöntött a korszak, amely minden családba elviszi a számító-

gépet!” Az Altair „teljes értékű számítógép, amely állja a versenyt bármely, 

ma kapható miniszámítógéppel”, miközben „nem drágább, mint egy szí-

nes televízió”.

A következő bekezdés még továbbment: az Altair „sok tekintetben 

forradalmi újdonság az elektronikai tervezésben és gondolkodásban… 

Központi feldolgozóegysége egy új LSI-csip, amely sokkal nagyobb kapa-

citású, mint a korábbi IC-processzorok.” Ez a CPU volt a 8080-as. „Íme a 

válasz, amire Bill vár!” – gondoltam.

Kipengettem 75 centet, aztán rohantam Billhez, aki akkor hat ház-

tömbnyire lakott a Currier Housban. Vizsgaidőszak volt, éppen magolt. 

Kifulladva és kis elégtétellel hangomban szegeztem neki a kérdést:

– Emlékszel, mit mondtál nekem…, hogy szóljak, ha valaki megcsi-

nálja a 8080-ra alapozott gépet.

– Igen, persze.

– Na, most itt van. Nézd meg magad! – lengettem meg a lapot.

Bill belenézett. Egyszer csak elkezdett előre-hátra hintázni a székkel. 

Mindig ezt tette, ha erősen koncentrált. Láttam, hogy komolyan meg-

érintette a dolog.

– Ez bővíthető, akárcsak egy miniszámítógép – mormolta.

Az alap Altair, amelyet készlet formájában 397 dollárért adtak, alig 

került többe, mint maga a 8080-as csip, de mindössze 256 bájt memóriája 

volt, amely éppen csak arra volt elég, hogy a kis fénypontjai felvillanjanak. 

De képes volt külső memóriakártyát is befogadni. Betolhatott az ember 

ESÉLY
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egy input/output kártyát és egy audiokazettás adatrögzítőt* vagy egy bé-

relt Teletype-ot, és akkor kevesebb mint 2000 dollárból összeállíthatott 

magának egy tökéletesen működő gépet. Rendkívül olcsó volt, ami egy-

szeriben mindent megváltoztatott. Nemcsak azok számára jelentett sokat, 

akiknek ez volt a hobbijuk, hanem a tudósoknak és üzletembereknek is. 

Nagyon valószínűnek tartottuk, hogy az Altair képes lesz az olyanféle in-

teraktív nyelv kezelésére, mint a BASIC, amelyről akkor már három éve 

folyamatosan agyaltam.

Az első, kereskedelmi forgalomban is kapható személyi számítógépet 

láttuk magunk előtt.

Bill letette a lapot, és nekifogtunk a tervek elkészítésének. A jó hír az 

volt, hogy a vonatunk végre kidöcögött az állomásról. A rossz hír pedig az, 

hogy nem voltunk biztosak abban, vajon még idejében fel tudunk-e kapasz-

kodni rá. Noha a cikk homályos célzást tett a BASIC-re és a FORTRAN-

ra is, nem volt egyértelmű, hogy az MITS-nek van-e már 8080-as alapú 

programnyelve, vagy még csak fejleszti. De egyiknek sem örültünk volna.

Optimisták lévén, régi, közlekedésszervezői fejléces levélpapírunkon 

mindenesetre írtunk egy levelet a cégvezetőnek, és megemlítettük, hogy 

van egy BASIC-programunk, amelyet éppen megjelentetni készülünk. 

Mivel a levélre nem reagáltak, elhatároztuk, hogy megeresztünk egy tele-

font. Bill rögtön rám hárította a feladatot:

– Te vagy az idősebb. Te beszélj!

– Jaj, nem. Te jobb vagy az ilyenféle dolgokban – válaszoltam.

Végül kompromisszumot kötöttünk: Bill telefonált, de az én nevem-

ben.

–  Ed Roberts.

–  Paul Allen vagyok, Bostonból hívom. Van egy majdnem kész BASIC-

programunk, amely alkalmas lenne az Altair működtetésére. Szívesen fel-

keresnénk önt, és bemutatnánk – mondta Bill.

Csodáltam Bill bátorságát, ugyanakkor tartottam is attól, hogy eset-

leg túl messzire ment, hiszen még az első parancssor megírása is előttünk 

volt.

* Az 1970-es évek közepén, a papírszalagos világ és a fl opilemezek elterjedése között 

volt egy rövid korszak, amikor az audiokazetta volt a mikroszámítógépek fő rögzítő-

eszköze.
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Roberts érdeklődő volt, de nem titkolta, hogy naponta tíz ember 

hívja hasonló szöveggel. Azt mondta Billnek, amit mindenki másnak: 

az első olyan programozó, aki visz neki Albuquerque-be egy működő-

képes BASIC-programot, megkapja a megbízást. (Ed később a maga 

utánozhatatlan stílusában azt mondta, azért döntött a BASIC mellett, 

mert olyan egyszerű, hogy „egy hülyének is meg lehet tanítani egy perc 

alatt”.)

– Jelenleg nincs értelme a találkozónak – közölte Roberts.

Kiderült, hogy az MITS egyelőre saját fejlesztésű memóriakártyáit 

tökéletesíti, amelyek nélkül nem tudnák lefuttatni a demoanyagot az 

Altairon, ezért csak egy hónap múlva állnak a rendelkezésünkre.

Az egész beszélgetés mindössze öt percig tartott. Miután Bill letette 

a kagylót, egymásra néztünk. Mert hát egy dolog beszélni egy program-

nyelv mikroprocesszorra való megírásáról, és egészen más dolog tényleg 

meg is csinálni. Később rájöttem, maguk az MITS mérnökei is kételked-

tek, hogy létre lehet-e hozni egy 8080-as BASIC-et.

Később, amikor személyesen kellett elmennünk a céghez, ismét fel-

vetődött, ki vigye el a balhét. Mivel rám esett a választás, gyorsan sza-

kállt növesztettem, hogy valamennyire felnőttnek nézzenek. Bill, akit ma 

is könnyen harmincasnak néznek, akkor olyan volt, mint egy másodikos 

gimnazista.

Ha idősebbek és tapasztaltabbak lettünk volna, azonnal elriasztott 

volna bennünket a feladat. De fiatalok és bohók voltunk, ezért azonnal 

nekiláttunk.

ESÉLY


