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ÖKOLÁBNYOM

Rubik Ernő azt írta 1980-ban, hogy a kocka olyan, mintha élő lenne, mintha forgatás közben életre 
kelne a kezünkben. A Rubik-kockának három sora és három oszlopa van, ezek szimbolikus vagy misz-
tikus jelentéssel is bírnak. Ha megnézzük az egyes blokkok, a 3x3-as oldalak tulajdonságait, rögtön 
szembetűnik, hogy olyan rendszerelemekről vagy különböző sajátosságokkal bíró kis kockákról van 
szó egy-egy oldal esetében („középkockák”, „élkockák”, „sarokkockák”), amelyek magukban rejtenek 
egy sajátos jelentéstartalmat, és ezt viszik magukkal, bárhová is forgatjuk őket a rendszeren belül. 

Fenntarthatóság Rubik-kockával
„Low-carbon” Rubik-kockás projektfejlesztési 

módszer, mint a fenntarthatóságot biztosító 
tervezési eszköz

1. rész
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Rubik Ernő szerint a 3-as szám különleges 
jelentésén keresztül a kocka alkalmas mo-
dellezni az életet magát. Képes láttatni az 
ember és a természet viszonyát, az alkotás, 
a megóvás és a rombolás folyamatát, és így 
a különböző erőforrásrendszereink egymás-
sal való együttműködésének viszonylatait.  
Azt gondoljuk, hogy a „bűvös kockajáték” 
kirakásának problematikája jól tükrözheti 
a jelen kor egyik legnagyobb kihívásának, a 
helyes és hatékony energiafelhasználás-
nak legfontosabb kérdését is.  Ma az egész 
energiafelhasználási rendszer egy óriási 
puzzle-játéknak tűnik, amelynek esetében 
sehogy sem sikerül megtalálni a megfelelő 
darabokat. Azonban úgy ítéljük meg, hogy a 
3x3-as Rubik-kocka kirakási módszere talán 
segít feltárni az egyes tényezők közötti va-
lós kapcsolatot, a két vagy három dimenzió-
ban is értelmezhető rendszertulajdonságok 
releváns számbavételét, és adhat jó megol-
dásokat az energiafogyasztás keresleti és 
kínálati oldalának fenntartható módon tör-
ténő értelmezéséhez. 

A Rubik-kockát 1974-ben fedezte fel egy 
magyar professzor, Rubik Ernő tervezőmér-
nök. A kezdetben bűvös kockaként ismert 
magyar játék először a közép-európai or-
szágokban volt népszerű, majd fokozatosan 
meghódította az egész világot, az USA-tól 
Kínáig. A kocka tervezésének elsődleges 
célja az volt, hogy egy olyan építészeti de-
monstrációs eszköz készüljön, amelynek 
révén a különböző térbeli dimenziók jól ér-
telmezhetővé válnak az építészhallgatók 
számára. A 3x3-as kocka révén néhány 
matematikai és logikai összefüggés is jól 
magyarázható, melyek különösen haszno-
sak a térbeli gondolkodás elsajátításához. 
A nemzetközi érdeklődés 1980-tól indult 
meg a kocka iránt, amikor világossá vált, 
hogy a Rubik-kocka nemcsak egy szimpla 
játék, hanem a kocka maga egy különleges 
rendszer is. A hatszínű kocka minden oldala 
3 sorból és 3 oszlopból áll, melyek különle-
ges jelentéssel bírnak. A fő oldalak közötti 
kapcsolatot a kis kockák reprezentálják és 
viszik tovább a rendszerben. A kocka al-
rendszerein keresztül, bizonyos tulajdonsá-
gokat behelyettesítve a kockákba, az egyes 
tényezők kapcsolati rendszere világosan 
követhető a kocka forgatása során. Mind a 
helyes, mind a helytelen illesztések, kap-
csolati pályák azonosíthatók egy-egy pro-
jektkoncepció kapcsán. 

A Rubik-kocka megfejtésének 
története

Amikor Rubik Ernő megalkotta a 3x3-as koc-
kát, egy hónap intenzív „munkára” volt szük-
sége ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő 
megoldást a kocka kirakásához. A hosszú idő 
alatt több olyan gondolat is megfogalmazó-
dott benne, amely a későbbiekben a kockát 
kiemelte a mindennapi játékok sorából, és a 
világ egyik legnépszerűbb logikai szerkeze-
tévé tette. Rubik szerint a kocka jó példája a 
szabályos és a természetes szépség egysé-
gének. Színezése egyedüli és átgondolt ter-
vezési folyamat eredménye, amelynek ré-
vén, ha bárki megpillantja, első gondolatként 
a tárgy szépsége ragadja magával. A kocka 
ugyanakkor tökéletes rendszere az emberi 
elme tesztelésének, a tudományos megfe-
lelés és fegyelem megfeleltetésének. Rubik 
Ernő szerint a kocka jelentheti a valóságnak 
és a szépségnek az egységét is, amely két 
fogalom ugyanazt is takarhatja egy időben 
(Rubik et al. 1987).
A hármas szám misztikus jelentése végigkí-
sérte a kocka sikertörténetét. Sokak szerint 
a kocka olyan kapcsolatokat szimbolizál, 
amelyek az embert a természettel, a ter-
mészetes léttel kötik össze. Jelentős 3-as 
szimbólumoknak nevezte Rubik Ernő az 
„anya-gyerek-apa” kapcsolatrendszert, az 
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„ég-föld-pokol” viszonylatát, az „alkotás-
megóvás-pusztítás” vagy a „születés-élet-
halál” folyamatait. 

A fenntartható életforma = az 
élet Rubik-kockájának kirakása

A kocka maga az élet imitációja vagy még in-
kább az élet javítására való törekvés. A kocka 
kirakásának problémája nagyon közel áll az 
élet problémáinak megoldásához, talán azt 
mondhatjuk, hogy az egész életünk egy kira-
kós játék. Ha éhes vagy, találnod kell valamit 
enni, viszont a mindennapi problémák ennél 
kicsit bonyolultabbak, nem ennyire egyértel-
műek. Míg nem ettél, addig csak egy problé-
mád van, miután jóllaktál, utána kezdődik a 
többi. A kocka kirakásának problémája alapve-
tően tőled függ. Ki tudod rakni, meg tudod ol-
dani önállóan, viszont megtalálni a boldogsá-
got az életben már nem ilyen könnyű, ez már 
nem megy egyedül. Ez a legnagyobb különb-
ség a kocka és az élet között (Goudey 2003). 
Miközben megoldod az életed során felme-
rülő problémákat, különböző projekteket, 
programokat vezényelsz le. Ha van tapasz-
talatod a problémamegoldásban, akkor 
ezeket a kihívásokat sikeresen és könnyen 
tudod menedzselni. Ha nincs, akkor tapasz-
talatot kell szerezned például a projektfej-
lesztéshez. Szerezz tapasztalatot Rubik-
kocka-kirakással!

„Low-carbon economy” 
a jövő?

A gazdaságnak nagyon gyorsan át kell tér-
nie a „low-carbon economyra”, azaz az ala-
csony anyag- és energiainputtal működő 
rendszerekre, mivel a fosszilis energiahor-
dozók okozta globális változások, amelyek 
a klímára, a környezetre, a populáció nagy-
ságára egyaránt hatással vannak, nem ke-
zelhetők tovább az eddigi túlfogyasztási 
szerkezetben. Ennek a gondolatsornak az 
összefüggésében fogalmazta meg az Euró-
pai Bizottság a Low-Carbon Road Map 2050 
irányelveit, amelyben a különböző gazdasá-
gi szektorokra vonatkozó fenntarthatósági 
irányelvek világosan követhetők
(http://www.roadmap2050.eu).

A „low-carbon economy” 
főbb prioritásai:
◊ Minden hulladékot minimalizálni kell – új-

rahasznosítani, visszaforgatni, csökken-
teni, mivel ezzel rendkívül sok nyersanyag 
és energia takarítható meg. 

◊ Az energiahordozókat az alacsony 
emissziókibocsátási rendszerekben kell 
előállítani, megújuló és alternatív ener-
giaforrásokat kell használni, és a CO2-
kibocsátást a lehető legnagyobb mérték-
ben megkötni.

◊ Minden erőforrás és főként az energia-
hordozók esetében a hatékonyság javí-
tására kell törekednünk. Sokkal hatéko-
nyabb rendszerben kell működtetni az 
energiatranszformációs rendszereinket. 
A villamosenergia-termelés hőenergia-
kapacitásainak maximális kihasználása 
terén kiemelt jelentősége van a kérdés-
nek.

◊ Akármilyen keresleti igény merül fel – le-
gyen az energia, anyag vagy szolgálta-
tás –, azokat feltétlenül a lokális rendsze-
reink erőforrásaival kell kielégítenünk. 

◊ A tudatos fogyasztást nagyon magas 
szinten kell megvalósítani – akár kör-
nyezetvédelmi vagy társadalmi felelős-
ségvállalásra vonatkozó kezdeményezés 
jelenjen meg a termelés, a kereskedelem 
vagy az egyén szintjén (LCE Ltd. 2011).

A „low-carbon economy” esetében nagyon 
nehéz lesz megvalósítani ezeket a követel-
ményeket, tudatosan beépíteni azokba a 
folyamatokba, amelyek alapvetően mellőzik 
ezt a helyenként nehezen elfogadható, bár 
világos szempontrendszert. Azonban ennek 
a feltételrendszernek, ezeknek a prioritá-
soknak a fi gyelembevételéhez ajánlható a 
Rubik-kocka kirakásának módszere, mely 
módszer (a több dimenzióban is értelmez-
hető térbeli struktúrájával) jól modellezi a 
fenntarthatóság célrendszerét is az egyes 
fejlesztésekben, programokban. Világossá 
teszi a gazdasági szereplők számára, hogy 
a fenntarthatósági szempontok megfelelő 
összehangolása nélkül vállalkozásuk hosszú 
távon nem tekinthető életképesnek.

Rubik-kocka-alapú projektfej-
lesztési módszer a jelen 

gyakorlatából (RCM)

A jelenlegi gyakorlatban létezik néhány olyan 
szoftveralkalmazás, amelyet az ipari fej-
lesztések területén alkalmaznak a különbö-
ző fejlesztési folyamatok optimalizálására. 
Mindegyiknek megvan a maga előnye, hátrá-
nya, korlátoltsága. A modellek általában kö-
tődnek valamilyen szervezethez is, amelyek 
továbbfejlesztik, támogatják, promotálják 
ezeket a módszereket. Egy specifi kus fej-

lesztési modell azonban soha nem lehet 
minden projektre alkalmas projektfejleszté-
si módszer. A technológiák, a források kor-
látozottsága, a piacra jutás ideje, a gyorsan 
változó fogyasztói igények olyan speciális 
faktorok, amelyeket a projektmenedzserek-
nek fi gyelembe kell venniük, amikor egy fej-
lesztési modellt adaptálnak vagy bevezetnek 
saját projektciklusaik esetében. A Rubik-
kockás szofverfejlesztési módszer (Rubik’s 
Cube software development methodology 
− RCM), amelyet indiai szoftvercégek alkal-
maznak, egy általános célrendszerű mód-
szertan, amely rendkívül hasznos megol-
dást kínálhat minden területen, így például 
a szoftverek életciklusainak modellezésére 
is. Az RCM-modell különösen hasznos régi 
szoftverek felújításában, a kifutó szoftver-
alkalmazások új fogyasztói igényeknek való 
megfeleltetésében. A Rubik-kocka kiraká-
sának legismertebb módszere a „layer-by-
layer” módszer, amely alapvetően a sorról 
sorra történő kirakást követi, és könnyen 
értelmezhető a szoftverek újraprogramo-
zásának folyamatában. A szoftverek új fo-
gyasztási igényeknek való megfeleltetése 
rendkívül időigényes és költséges folyamat, 
amelyhez a RCM-módszertan egy új és költ-
séghatékony megoldást kínál a Rubik-kocka 
kirakásának analógiájára (Ajay 2011).
A szakirodalom-elemzések és az előzetes 
módszertani értékelés alapján megfogal-
mazható az a hipotézis, amely szerint a 
Rubik-kocka „layer-by-layer” kirakási mód-
szere alkalmas a low-carbon projektfejlesz-
tés folyamatának többdimenziós modelle-
zésére és a fenntarthatósági szempontok 
fi gyelembevételére a fejlesztési koncepciók 
kialakítása vagy a beruházások tervezése 
során.

(Folytatás a 61. számban)
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