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dr. Molnár István

Az  in te rne t rő l  négy  s zempont  s ze r in t

A. L. Shapiro: Az Irányítás forradalma című könyvének recenziója

A szerző alapképzettsége újságíró-politológus, könyve megírásakor Shapiro az Aspen In-
tézet Internet Politika Projektjének vezetője volt. Ez a könyv ezen tevékenysége ered-
ményeinek összegzése.

A címválasztás tudományos és kiemelkedő színvonalú művet sejtet. A könyv nem-
csak címében, hanem alaposságában, színvonalában és a témaválasztásban is méltó és 
önmaga által is deklarált folytatása James R. Beninger1 azonos című művének. De míg 
J. Beninger kontrollfogalma mindent átszövő, addig a jelen műben vizsgált kontroll csak 
az internetre, csak hatásának részterületeire koncentrál.

A példaképnek választott mű tudományos, tárháza adatoknak és jól dokumentált 
folyamatoknak, addig A. Shapiro munkája színvonalas újságírói munka. Ismereteket adó, 
figyelemfelhívó és döntés előkészítő egyaránt. A kirakatban lévő, és mindenkit elérő té-
mát megfontoltan, kiegyensúlyozottan és messzire tekintően kezeli. Újságírói indíttatás 
és államférfiúi bölcsesség egyszerre érvényesül. Mi több, a próza is szép, igényes. 

A két könyv közötti másik lényeges különbség, hogy míg J. Beninger az irányí-
tás (controll) lényegében minden aspektusát és időbeli fejlődését feldolgozza, addig A. 
Shapiro könyvében kizárólag az internetre koncentrál. Nem foglalkozik a műszaki, tu-
dományos és társadalmi fejlődés az internet kialakulásával egyidejű folyamatainak elem-
zésével. 

A mű négy részben kiegyensúlyozottan, alaposan dolgozza fel az így behatárolt té-
mát, pszichológiailag is jól követhető struktúrát építve fel:

Az első rész az internetet használó egyén és a munkaadójának megnövekedett ha-
talmáról és az ezzel járó felelősségről szól. Ám hallgat az állam növekvő ellenőrzési le-
hetőségéről. Érdemes itt megjegyezni, hogy a könyv megírása óta eltelt idő meghozta 
ezek ellenpontját is. Mind az egyének, mind a vállalatok és maga az állam is az internet 
adta nyilvánossággal jobban ellenőrizhetőkké váltak egymás számára. Úgy tűnik, hogy 
a kontroll egymásba skatulyázott ciklusai spontán, mintegy evolúciós folyamat kereté-
ben alakulnának ki, és hogy ez a folyamat máig tart. Így a frissen szerzett szabadságot 
követően annak visszája, a megnövekedett „rálátás” is létrejött. A szolgáltatások és hírek 
fantasztikus elérhetőségével együtt pedig megnövekedett az egyén felelőssége – első-
sorban önmagával szemben. Ez utóbbi más szemszögből nézve: a megnövekedett (tech-

1  James R. Beniger: The Control Revolution Technological and Economic Origins of the Information 
Society Harvard University Press, 1986. Magyarul: Gondolat, 2004.

Inf_tars_2013_01.indd   98 2013.11.26.   10:27:57



AZ INTERNETRŐL NÉGY SZEMPONT SZERINT

99

nikai) lehetőség növekvő felelősséggel is jár. Elfeledve a kérdést, hogy jelen esetben 
ki és kinek felelős, látnunk kell, hogy az internet ezen aspektusa a könyv megírása óta 
megoldatlan maradt. Ha ez a felelősség az egyéné, akkor bizonyára illő lenne, hogy a fe-
lelősséggel a témába vágó iskolai oktatás is járna. A könyv kiemeli és példákkal támaszt-
ja alá a hírszerkesztők felelősségét is. 

A folytatás az internet korlátairól szól. Az internet használatát adminisztratív esz-
közökkel elsősorban önkényuralmi rendszerek korlátozzák. De jelentős korlátozást je-
lent az internet szolgáltatásokat és a szükséges szoftvereket adó nagyvállalatok monopol 
helyzetükkel való visszaélése. A szerző különösen a Microsoft ez irányú tevékenységét 
emeli ki. Talán még ennél is súlyosabb a korlátozás kifinomultabb formája, a cégek 
információ-monopóliummal való visszaélése. Erre kirívó példa a pénzügyi szektor hir-
detési „kínálata”. A magánember, de még a vállalati szektor mohóságát és félelmét az 
interneten keresztül még hatásosabban érik el. Korszerűbb példa erre, ahogyan ugyan-
ebből a kínálatból a forex (nagy kockázatú devizakereskedelem, egy félkarú rabló saját 
otthonunkban) hirdetések elektronikus szótártól a filmletöltésig minden oldalon jelen 
vannak. A legnagyobb korlátozást saját hajlamaink és a hírözön okozta stressz jelenti. 
Talán itt kezdhetnénk a korlátok lebontását is?

A könyv harmadik része az új médium jelentette veszélyforrásokat tekinti át. Sha-
piro itt két fő problémát tematizál: a képviseleti demokráciával szembeni kihívást és 
a hozzáértő közvetítők kikapcsolását a kereskedelmi láncolatból. Az idő eddig egyik 
vészjelzést se igazolta. A képviseleti demokrácia fő ellensége ma semmiképpen nem az 
internet, és a közvetítők hiányát se érezzük, talán inkább a meglévő közvetítők minő-
ségi hiányosságait és megbízhatóságukat. Értékes gondolat a könyvben: a demokrácia 
hierarchiájában elhelyezkedő szereplők közvetítő személyek az állampolgár és az állam 
között, szerepük ezért fontos.

A szerző felhívja figyelmünket az internet használatára és egyben mindnyájunkra 
leselkedő személyes veszélyekre, például, hogy a cselekvés lehetősége gyorsabb, mint a 
mi gondolkodási képességünk, vagy információ-feldolgozó és –megszűrő képességünk 
természetes határaira, saját manipulálhatóságunkra, vagyis ha mi magunk nem szűrjük 
a rendelkezésre álló információ-özönt kellő kritikával, majd megteszi más (állam, hír-
ügynökség, üzleti vállalkozás) helyettünk. figyelmeztet, hogy legyünk tisztában ki-
szolgáltatottságunkkal és technikai hiányosságainkkal. Kiemeli a jogi rendezetlenséget, 
véleménye szerint a jogalkotás, és különösen a nemzetközi jogalkotás, természeténél 
fogva a technikai fejlődés mögött marad. Az internetet, mint a globalizáció egy fontos 
eszközét a könyv bölcsen se jónak, se rossznak nem sorolja be. Sokkal inkább áttekinti 
azokat az értékeket, amelyekről lemondunk az internet adta előnyökért cserébe. Ezek 
az érzékelésünk túlterhelése, horizontunk önkéntes szűkítése, közösségi kapcsolataink 
gyengülése (több, de felületesebb kapcsolat), a véleményszabadság és magánéletünk 
önkéntes korlátozása.

A negyedik rész az ellenállás és a túlzott használat közötti arany középutat és a hoz-
zá vezető folyamatokat veszi sorra. Kiemeli személyes felelősségünket és a kormányzat 
szerepét. Ez utóbbi természeténél fogva elmarad a technikai haladás mögött, de a szer-
ző feltételezi, hogy fejlődés állandó, az egyensúlyok idővel helyreállnak – csak a világ 
lesz közben más. „Nem a régi világot kell leképeznünk, hanem egy újat építenünk” (a 
könyvből). A könyvben konzekvensen megjelenik és tényszerű alátámasztást is nyer 
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a szerző optimizmusa. Ez az optimizmus ad alapot arra, hogy bízzunk az egyensúlyok 
idővel végbemenő kialakulásában. Mik ezek az egyensúlyok? Itt alapvetően a szerző az 
alábbi dimenziókat emeli ki: a törvényes szabályozás / a szabályok ésszerű alkalmazása, 
kényelem / önfegyelem, központosítás / a hatalom decentralizációja, rend /szabadság, 
egyén / új közösségek, piac / állami beavatkozás. 

A szerző nem láthatta előre a mobil eszközök gyors és általánossá vált elterjedését. 
Ezek hatványozzák az internet nyújtotta előnyöket és problémákat. Érdekessége a mű-
nek, hogy a szerző újságírói alapképzettségét követve többször kiemeli az interneten 
működő szerző és szerkesztő (akkor a blog, mint műfaj még el sem terjedt) felelősségét. 
A könyv nyolc éves sikeres demokrata párti kormányzás végén készült. A szerző demok-
ratapárti elkötelezettsége finoman, de konzekvensen megjelenik.

A könyv ma is, megírása után több mint tíz évvel, iránymutató az internettel fog-
lalkozó döntéshozók, üzletemberek és alkalmazás-fejlesztők számára éppen úgy, mint 
az internetet rendszeresen használó, önmaguknak és önmagukért felelős állampolgá-
roknak. fontos, gondolkodásmódot alakító olvasmány. Sok kitétele beigazolódott (így 
a közösségi oldalak virágzása), sok elvárása még várat magára (így az internetes bűnözés 
visszaszorítása vagy a szerzői jog rendezése). De reális, a demokrácia intézményeiben 
hívő optimizmusa példás. Csak remélni lehet, hogy ebből is ragad ránk, olvasókra egy 
kis csillogás.
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MindenKIBER? 

John Armitage és Joanne Roberts Living with Cyberspace:  
Technology and Society in the 21st Century című kötetének recenziója

R e n g e t e g  k é r d é s ,  k e v é s  v á l a s z

Hol találkozik a mindennapi élet és a kibertér? Hogyan elmélkedhetünk az internet 
hatásairól a kultúra, a média, az oktatás, a gazdaság és a kormányzás mindennapi gyakor-
latában? Hogyan szivárognak be a kiber-elméletek az olyan, látszólag egymástól telje-
sen távolálló tudományokba, mint a szociológia, a politológia, a kulturális tanulmányok, 
a technológiavizsgálatok, és a kommunikációs tudományok? Milyen új fenyegetéseket 
tartogat számunkra a kibertér? Hol vannak a mindennapi élet és a kibertér között hú-
zódó határok? Hogy viszonyul a kibernetikus technológia és a társadalom egymáshoz? 
Ez csak néhány kérdés azok közül, amelyet John Armitage (a Newcastle-upon-Tyne-i 
Egyetem Multidiszciplináris Tanulmányok tanszékének vezetője) és Joanne Roberts 
(a Durham-i Egyetemen nemzetközi gazdálkodást oktat) vizsgál az általuk szerkesz-
tett Élet  a  kibertérben:  technológia  és  társadalom  a  21.  században (Living with Cyberspace: 
Technoogy and Society in the 21st Century) című gyűjteményben, amelyben a számítógép-
rendszerek és -hálózatok által alkotott metaforikus térrel kapcsolatban többedmagukkal 
multidiszciplináris mélyfúrásba kezdtek. 

Ez a kötet azt sugallja, hogy a mindennapi életet a 21. században a kibertér jelen-
léte olyannyira átszövi, hogy a kibernetikai technológiák gyakorlatilag uralják a kortárs 
diskurzusokat a társadalom, a kultúra, a politika és a gazdaság területén egyaránt.  A ki-
bertér és a kibertechnológia életünk minden egyes szegmensére hatással van. Ez az „úti-
könyv” egy új világba kalauzolja az olvasót, melyben az elméleti és gyakorlati kutatások 
oly gazdag és változatos irányok felé mutatnak, mint az androidok, a biotechnológia, az 
elektronikus kereskedelem, a gyorsuló mindennapi élet, az információhoz való jog és 
hozzáférés, a hadsereg és a szórakoztató ipar kapcsolata, a feminizmus, a demokratikus 
gyakorlat, vagy az emberi tudat. Csokorba szedi mindazon szakembereket – szociológu-
soktól, illetve politológusoktól kezdve, feminista kritikusokon és gyakorlati szakembe-
reken át a közgazdászokig –, akik legfrissebb elemzéseikkel rávilágítanak arra, hogyan is 
fest a 21. századi mindennapi élet a kibernetikus technológiák tükrében.

A Living with Cyberspace: Technology and Society int the 21st Century című könyv össze-
hozza Észak-Amerika, Nagy-Britannia és Ausztrália legjelentősebb kiber-teoretikusait, 
feltérképezni a jelen s a jövő virtuális tereit. Az esszék négy fejezetre szedve – kiber-
társadalom, kiberkultúra, kiberpolitika, kibergazdaság – kívánják bemutatni a technoló-
gia és a társadalom 21. századi kapcsolatának összefonódásait napjaink, a témában leg-
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kurrensebb kutatók – John Armitage, Verena Andermatt Conley, James Der Derian, 
William H. Dutton, Phil Graham, Tim Jordan, Wan-Ying Ling, David Lyon, Ian Miles, 
Joanne Roberts, Saskia Sassen, Cathryn Vasseleu, McKenzie Wark, frank Webster – 
munkáin keresztül. Probléma azonban, hogy legtöbbjük csak dilemmákat és kérdéseket 
vet föl, válaszokat nem mindig ad.

K i b e r k ö z h e l y e k

I. Rész: Kibertársadalom. A fejezet első tanulmánya igyekszik lefedni az információs 
társadalommal kapcsolatos viták és ideológiák változásait (eléggé zanzásítva), kezdve 
Daniel Bell 1970-es években megfogalmazott neoliberális, posztindusztriális nézeteitől, 
az ún. „súrlódás nélküli kapitalizmusról”, eljutva Bill Gates és Al Gore 1990-es nyilatko-
zatáig a globális információs infrastruktúrával kapcsolatban.

Ezeken keresztül David Lyon ebben a részben hosszan kifejti a sokak által már 
megénekelt hatalmas általánosságot: az információs társadalom nem valósulhat meg egy 
olyan társadalomban, ahol az állampolgárokat megfigyeli és ellenőrzi a kormány, illetve 
egyéb kereskedelmi érdekcsoportok. Hozzáteszi azonban, a kibertársadalom új társadal-
mi normákat képes közvetíteni, amelyek „segítenek a klasszikus szociológiai kapcsola-
tok felszíne alá ásni, hogy kiderüljön, valójában mi táplál, vagy gátol bizonyos kapcsola-
tokat, illetve megmutassa, milyen személyes traumák válhatnak közüggyé” (33. oldal). 
Példaként Lyon esettanulmányokat idéz, amelyek között szerepel Nina Wakeford, a 
Nemek közötti kapcsolatok egy internet-kávézóban elnevezésű vizsgálata, vagy Daniel Miller 
és Don Slater mindennapi tapasztalatai az internetről Trinidadban.

frank Webster, aki jól ismert (?) az Információs társadalom elméletei című munká-
járól, vitatja, hogy túl kellene lihegni a kiberkultúra jelentőségét, és helyette azt taná-
csolja, inkább konkrétan a digitális gazdaság és a „kiemelkedő minőségű” kapitalizmus 
az, amely segítségével sokat lehet profitálni, (bár ilyenkor – mint hozzáteszi –, sokan ki 
vannak zárva ezen javak birtoklásából). Az ambivalencia szemléltetésére szembeállítja 
a kortárs kiber-diskuzusokban fellelhető „beszélgetés szabad lehetőségét” az alapvető 
infrastrukturális javakkal (víz, egészségügy, oktatás, lakhatás) nem rendelkező „Negye-
dik világgal”.

A fejezet utolsó esszéjét Kronotópia címmel (a fogalom, a sebesség és az utópia 
szavak összeolvadásából jött létre) maguk a kötet szerkesztői, John Armitage és Joanne 
Robert írták. A szerzők „a globális kinetikus elitnek” szentelték ezt a tanulmányt, egy 
olyan csoportnak, melybe beletartozik például Bill Gates és az 1990-es évek közepén 
írt könyve, a The Road Ahead (a Windows mindenható ura ekkor még nem fedezte fel, 
és ásta bele magát az internet rejtelmeibe), Stan Davis és Christopher Mayer Blur-je, 
vagy Manuel Castells és Anthony Giddens munkái. Armitage és Roberts azzal érvelnek, 
hogy míg sok szerző látszólagos keresztes-hadjáratot indít a digitális szakadékok betöm-
ködése mellett, és hogy az internet a „tömegé” legyen, vagy éppen a technológiai fok-
mérő egyre magasabb értéket mutasson, manapság inkább a hozzáférésre van szüksége 
az embereknek, és nemcsak e-mailjeik elérésére céljából, vagy egyszerű böngészésre, 
hanem szélessávú internetezésre. Ez azt jelenti, hipermodern, vagy „túlzott személyes 
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tapasztalatok kronodisztópiája jelenik meg, melynek gyökerei az individualizált társada-
lomban rejlenek” (43. oldal). Vagy abban, hogy a nyugati jóléti társadalom legnagyobb 
problémája az, hogy a letöltési sebesség eléri-e a 100 Mb/szekundumot…

K i b e r k é p z ő d m é n y e k ,  s c i - f i - h á b o r ú k

A II. rész egy új képződményről, a kiberkultúráról s az általa teremtett „iparról” szól, 
melynek kiaknázásában főleg Hollywood jeleskedik igazán. Az első tanulmányban Ja-
mes Der Derian kifejti, a korábbi hidegháborús hadipari komplexumok után, a 21. szá-
zadban létrejött egy szórakoztató-hadipari komplexum, melynek tevékenységét csak 
„virtuóz háborúnak” nevezi: „azt hisszük, hogy ha katonailag „besegítünk” olyan tá-
voli és hátrányos helyzetben lévő vidékeknek, mint az „Öböl”, Bosznia, vagy Koszovó, 
az etikus” (61. oldal). Mint kifejti, ennek elhitetésére igen egyszerű módszert talált az 
Amerikai Hadsereg, a honlapjukról (http://www.americasarmy.com) letölthető számító-
gépes játék (Empower Yourself. Defend freedom) egyrészt pont a fent idézett gondo-
latokról győzi meg a gamert, másrészt, kvázi toborzási eszközként is szolgál.

A kibernetika szerves részét képezi új életformák és genetikai módosítások létre-
hozása is. McKenzie Wark ennél fogva elemezni kezdte a Gattaca című filmet (írta és 
rendezte: Andrew Nichol). A disztópikus sci-fi-thrillerben genetikai kísérleteket hajta-
nak végre az embereken, hogy szebb és intelligensebb egyedeket hozzanak létre. föl-
teszi a költői kérdést: azt hisszük ez egy erőltetett, földtől elrugaszkodott ötlet, amely a 
valóságban nem történhet meg? Wark szerint ez közelebb van, mint gondolnánk, hiszen 
a génmanipuláció és a klónozás lehetősége (lásd Dolly bárány 1996-2003) már nem csak 
elméleti, hanem igenis létező dolog. Az automaták, androidok, robotok, digitális avata-
rok, mesterséges élet és -intelligencia mind-mind olyan dolog, amely az elmúlt 20 évben 
meghatározta a sci-fi műfaját Hollywoodban, és már kevés választ el minket attól, hogy 
ezek ne csak a tudományos fantasztikum témái legyenek.

K ö b ü k i ,  a  k i b e r g i z d a  r e n d s z e r g a z d a  m e g h e k k e l i  
a z  a n t i k i b e r f e m i n i s t a  t ő z s d é t ?

A III. és IV. fejezet (kiberpolitika és kibergazdaság) a kibertér politikai és gazdasági ka-
rakterisztikájára fókuszál. Esettanulmányokat közöl arról, az internethasználat hogyan 
befolyásolja politikai nézeteinket, aktivitásunkat, összegyűjtik a digitális kapitalizmus 
legjellemzőbb vonásait, valamint az új kereskedelmi szereplők megjelenési formáit a 
média kiberterében. Bill Dutton (az Oxford Internet Institute igazgatója) és Wan-Ying 
Lin esszéjükben kitér arra, hogy az internet hogyan mozgósította a Los Angeles-i polgá-
rokat a Közüzemi Bizottság döntése ellen, mely során új telefon körzetszámot akartak 
bevezetni a meglévő helyett. Dutton és Lin bemutatta, hogy a webes aktivitás azért 
lehetett hatékony, mert hatással volt a médiára. A tanulmány e mellett több példát is 
felsorol, hány békés tüntetés megszervezésére voltak alkalmasak a közösségi oldalak és 
általában az internet.
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A kibertér genderelemzésére is sor került, egy széles körben indított vizsgálat ke-
retében a nők és női csoportok internetes aktivitását is tanulmányozták. Ez főleg két 
kontribúcióra helyezi a hangsúlyt: az internetes térben a nők hogyan pozícionálják ma-
gukat állampolgárként a mindennapi gyakorlatban, illetve a politikában. Saskia Sassen 
vizsgálja azt is, hogy a nők hogyan vesznek részt az interneten keresztül elérhető vállal-
kozói tevékenységekben (e-commerce, start-upok stb.), mennyire nyitottak és érdek-
lődőek a technológiai újítások irányában (nyitott forráskódú szoftverek használata, IKT 
{információs és kommunikációs technológiák} stb.).

Nem a harmadik fejezetben szerepel ugyan, de ehhez a gondolatmenethez tarto-
zik Verena Andermatt Conley kiberfeminista tanulmánya, amely újraértelmezi Donna 
Haraway híres „kiborg kiáltvány”-át, azon keresztül pedig a kiborg-polgárságot, a neo-
imperializmust, az informatika uralmát, majd arra a következtetésre jut: „sem istennők, 
sem gépek, hanem a női kiberpolgárok képesek létrehozni vagy újralétrehozni a világot” 
(155. oldal)… 

A maradék három tanulmány középpontjában a teljesítmény, valamint az azon ke-
resztül gyakorolt architekturális megszorítások, jogszabályok és kereskedelmi érdekek 
állnak, Phil Graham, Tim Jordan és Ian Miles tollából. Utóbbi leírja, hogy a kereskedel-
mi versus közösségi modell feszültséget teremt a kiberkultúrában, mert a kereskedel-
mi érdekek uralkodni próbálnak a nem-kereskedelmi javakon (ezt Miles szabad piacok 
versus korlátozott határok terminológiával illeti). Ezek közé tartoznak a technológiai és 
társadalmi korlátok, mint például a keresőprogramok és adathalász portálok összejátszá-
sa, vagy azon felhasználók, akik felforgatják e korlátozásokat az illegális letöltésekkel, 
illetve a szabályozó mechanizmusok elkerülésével.

Jordan differenciálja a kibererő fogalmát egyénire és társadalmira. („A kibererő az 
a hatalom, amely mintát ad a politika, a technológia és a virtuális társadalmak kultúrájá-
nak” 120. oldal). Az egyéni erő az internetes személyiségi markerek – technológiai azo-
nosítók birtoklásában rejlik, mint amilyen az email postafiókon, vagy egyéb webes felü-
leten keresztül intézett diskurzusok; a társadalmi erő pedig elősegíti azon technológiai 
korlátok lebontását, amelyek gátolják a magánéletet, az autonómiát és a szólásszabad-
ságot. A Real Networks’ RealJukebox meghekkelése Jordan szerint jó példa az egyéni 
és társadalmi kibererő összefeszülésének, ahol a technológia lehetővé teszi felhasználó-
profilok monitorozását a személyiségi jogaink rovására. Végezetül Graham leírja, hogy 
a kibertér egyre kolonizáltabb a vállalati érdekek, az új gazdasági formák mentén, és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok mellett/helyett nagyobb szerepet kap a közérdek.

M i n d e n  k i b e r ?

Visszatérő témák, toposzok és feszültségek kötik össze a fejezeteket: hozzáférés (ki irá-
nyít, ki teremt, ki fogyaszt?), beszűkülés (mi gátolja, vagy növeli a társadalmi interakció-
kat?), kereskedelem versus közösség (a vállalati érdekek kontrollja szembeállítva az ak-
tivistákkal, nőkkel, polgárokkal), és erő (kinek van, kinek nincs?). Számos szerkesztett 
kiadvány foglalkozik az internet társadalmi, politikai és etikai vonatkozásaival, de ezek 
közül sok csak rövid ideig valid teoretikus megfogalmazásokat tartalmaz, ráadásul igen 
determinisztikusan vagy utópisztikusan. A Living with Cyberspace: Technology and Society 
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in the 21st Century egyes tanulmányai szintén beilleszthetőek ebbe a sorba (a kiberfemi-
nizms nézetei elég erősen megkérdőjelezhetőek), de ez egyfelől magyarázható azzal az 
egyszerű okkal, hogy a 2002-ben leírtak csak részben állják meg a helyüket 2013-ban. 
Ennek ellenére is a kötet esszéi között akad olyan mű, amely mégis lehetőséget kínál a 
kibertér számos aspektusának vizsgálatára, és alapot ad a további kutatásokhoz. Például 
ahhoz, hogy felülbíráljuk a benne leírtakat.

A  f e l h a s z n á l t  t a n u l m á n y k ö t e t

John Armitage és Joanne Roberts: Living with Cyberspace: Technology and Society in the 21st 
Century, Continuum; 2002.
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