


1. Bevezetés

A leíró halmazelmélet a valós számok halmazának vagy általánosabban, különböző
lengyel terek részhalmazainak struktúrájával foglalkozó ága a matematikának. Egy
topologikus teret lengyel térnek nevezünk, ha szeparábilis és megadható rajta egy
kompatibilis teljes metrika. Az egyik legalapvetőbb fogalom a leíró halmazelmé-
letben a halmazok Borel-hierarchiája. Legyen X lengyel tér. X egy részhalmazát
Borel halmaznak nevezzük, ha eleme a nyílt halmazokat tartalmazó legszűkebb σ-
algebrának. Jelölje az X-beli Borel halmazok családját ∆

1
1(X). A Borel-hierarchia

indukcióval definiálható:

Σ
0
1(X) a nyílt halmazok összessége,

egy ξ < ω1 rendszámra legyen

Π
0
ξ(X) a Σ

0
ξ(X)-beli halmazok komplementereinek halmaza,

valamint

Σ
0
ξ(X) = {

⋃

n∈ω

An : ahol An ∈ Π
0
ξn
(X) valamely ξn < ξ-re}.

A Σ
0
ξ(X) és Π0

ξ(X) halmazokat a Borel-hierarchia ξ-edik additív és multiplikatív osz-
tályának nevezzük. Könnyen belátható, hogy egy nem megszámlálható lengyel tér
összes részhalmazának halmaza jóval nagyobb, mint Borel részhalmazainak összessé-
ge. Például Borel halmazok folytonos képei nem feltétlenül Borelek. Egy X lengyel
tér azon részhalmazait, melyek előállnak mint Borel részhalmazainak folytonos ké-
pei analitikus, ezek komplementereit koanalitikus halmazoknak nevezzük, jelölésben
Σ

1
1(X) illetve Π

1
1(X). Ez az ún. projektív hierarchia első két osztálya.

A leíró halmazelmélet egy másik központi fogalma a függvények Baire-hierarchiája.
Jelölje B0(X) az X téren értelmezett folytonos, valós értékű függvények halmazát. A
Baire-osztályok, a Borel-osztályokhoz hasonlóan, indukcióval definiálhatóak. Legyen
ξ < ω1 rendszám. Egy függvényt Baire ξ függvénynek (vagy másképpen Bξ(X)-
belinek) mondunk, ha előáll mint ξ-nél kisebb Baire-osztálybeli függvények ponton-
kénti limesze.

A Borel-, projektív és Baire-hierarchia tulajdonságainak vizsgálata mintegy száz éve
kezdődött és még mindig aktívan folyik. A doktori értekezés négy, az imént definiált
osztályokhoz kapcsolódó problémát dolgoz fel.
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2. Haar-null halmazok burkai

Az értekezés 2. fejezete lengyel csoportok kis részhalmazaival foglalkozik (egy topo-
logikus csoportot lengyel csoportnak hívunk, ha a topológiája lengyel).

Definíció. Legyen (G,+) lengyel Abel-csoport és µ egy Borel-mérték G-n. Azt
mondjuk, hogy µ Haar-mérték G-n, ha µ egy nemtriviális eltolásinvariáns, reguláris
Borel-mérték, mely szerint minden kompakt halmaz véges mértékű.

A Haar-mérték tehát lényegében egy jól viselkedő eltolásinvariáns mérték. Egy len-
gyel csoportot lokálisan kompaktnak nevezünk, ha minden pontjának van egy olyan
nyílt környezete, melynek lezárása kompakt. A következő tétel következménye, hogy
túl nagy csoportokon nincs Haar-mérték.

Tétel. (Haar, Weil) Legyen (G,+) lengyel Abel-csoport. G-n pontosan akkor létezik
Haar-mérték, ha G lokálisan kompakt.

Ennek ellenére a Haar-null halmazok fogalma általánosítható nem lokálisan kompakt
csoportokra is. Ezt az általánosítást előbb Christensen [1] majd függetlenül Hunt,
Sauer és Yorke [4] találták meg.

Definíció. Egy S ⊂ G halmazt Haar-null halmaznak nevezünk, ha létezik egy Borel
halmaz B ⊃ S és egy µ Borel valószínűségi mérték a G csoporton, hogy µ(B+g) = 0
minden g ∈ G-re.

A mértékek konvolúcióját használva bizonyítható, hogy ez a fogalom egybeesik a
Haar-mérték szerinti nullmértékűség fogalmával lokálisan kompakt csoportokban.
Továbbá igazolható, hogy a Haar-null halmazok családja eltolásinvariáns és megszám-
lálható unióra zárt. Így ez valóban egy jó általánosítása a Haar-nullmértékűségnek
nem lokálisan kompakt csoportokban. Természetesen adódó kérdés ezek után, hogy a
lokálisan kompakt terekbeli Haar-null halmazok mely tulajdonságai maradnak igazak
a nem lokálisan kompakt esetben.

Mycielski [8] kérdését megválaszolva igazoljuk, hogy bizonyos regularitási tulajdon-
ságok nem teljesülnek nem lokálisan kompakt csoportokban.

2.0.3. Tétel. Legyen G nem lokálisan kompakt lengyel Abel-csoport. Ekkor létezik
egy B ⊂ G Borel Haar-null halmaz, amely nem fedhető Π

0
2(G)-beli (más néven Gδ)

Haar-null halmazzal.

A bizonyításból valójában rögtön következik, hogy a tétel Π0
2(G) helyett a Borel-

hierarchia bármely osztályára igaz.
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2.0.4. Tétel. Legyen G nem lokálisan kompakt lengyel Abel-csoport és ξ < ω1 rend-
szám. Ekkor létezik egy B ⊂ G Borel Haar-null halmaz, amely nem fedhető Π

0
ξ(G)-

beli Haar-null halmazzal.

A következő probléma megfogalmazásához módosítanunk kell a Haar-null halmazok
definícióját.

Számos cikkben a definíció következő, gyengébb változatát használják, melyben B-ről
csak azt követeljük meg, hogy univerzálisan mérhető legyen. Egy halmazt univer-
zálisan mérhetőnek mondunk, ha minden véges Borel-mérték szerint mérhető (itt a
Borel-mértékeket azonosítjuk teljessé tételükkel).

Definíció. Egy X ⊂ G halmazt általánosított Haar-nullnak nevezünk, ha létezik
egy univerzálisan mérhető B ⊃ X halmaz és egy Borel valószínűségi mérték µ a G

csoporton, hogy µ(B + g) = 0 minden g ∈ G-re.

Solecki belátta, hogy minden analitikus általánosított Haar-null halmaz lefedhető
egy Borel Haar-null halmazzal, így a következő eredmény optimális, emellett megvá-
laszolja Fremlin egy kérdését [3].

2.0.8. Tétel. Nem minden általánosított Haar-null halmaz Haar-null. Ha G nem
lokálisan kompakt lengyel Abel-csoport akkor létezik G-nek egy P koanalitikus általá-
nosított Haar-null részhalmaza, hogy P nem fedhető Borel Haar-null halmazzal.

3. Baire 1 függvények halmazai által reprezentálható

rendtípusok

A 3. fejezet témája a lengyel tereken értelmezett Baire 1 függvények pontonkénti
rendezésben vett rendezett halmazai. Ha X lengyel tér, a B1(X) halmaz részbenren-
dezett halmazt (posetet) alkot a <p pontonkénti rendezéssel, ahol f <p g, ha minden
x ∈ X-re f(x) ≤ g(x) és létezik olyan x, melyre f(x) < g(x). Az első eredmény ezt a
posetet illetően Kuratowskitól származik [6], aki belátta hogy ez a halmaz nem tar-
talmaz nem megszámlálható jólrendezett részhalmazt. Laczkovich egy 70-es évekből
származó kérdését megválaszolva teljesen karakterizáljuk ezen poset rendezett rész-
halmazait egy univerzális rendezett halmaz segítségével.

Mielőtt kimondjuk tételünket, bevezetünk néhány jelölést.

Definíció. Legyenek (P,<P ) és (Q,<Q) posetek. Azt mondjuk, hogy P beágyazható
Q-ba, jelölésben (P,<P ) →֒ (Q,<Q), ha létezik egy Φ : P → Q leképezés, hogy
minden p, q ∈ P -re, ha p <P q, akkor Φ(p) <Q Φ(q). Ha (L,<L) egy rendezett
halmaz és (L,<L) →֒ (Q,<Q), akkor azt mondjuk, hogy L reprezentálható Q-ban.

4



Most definiáljuk az univerzális rendezett halmazt. Ehhez felhasználjuk, hogy minden
δ rendszám egyértelműen írható γ + n alakba, ahol γ limeszrendszám és n egy ter-
mészetes szám. Ha n páratlan, akkor δ-t páratlan rendszámnak mondjuk, egyébként
δ-t párosnak nevezzük.

Definíció. Jelölje [0, 1]<ω1

ց0 a [0, 1]-beli elemekből álló, szigorúan csökkenő, jólren-
dezett, 0-ra végződő sorozatok halmazát. Ha most x̄ = (xα)α≤ξ, x̄

′ = (x′
α)α≤ξ′ ∈

[0, 1]<ω1

ց0 különbözőek, akkor legyen δ a legkisebb rendszám, melyre xδ 6= x′
δ. Azt

mondjuk, hogy

(xα)α≤ξ <altlex (x′
α)α≤ξ′ ⇐⇒ (δ páros és xδ < x′

δ) vagy (δ páratlan és xδ > x′
δ).

Tehát lényegében az univerzális rendezett halmaz a transzfinit csökkenő sorozatok
halmaza a jól ismert lexikografikus rendezéssel, azzal a módosítással, hogy a rendezést
minden páratlan koordinátában megfordítjuk.

3.2.13. Tétel. Legyen X egy nem megszámlálható lengyel tér. Ekkor egy (L,<)
lineáris rendezésre a következők ekvivalensek:

(1) (L,<) →֒ (B1(X), <p)

(2) (L,<) →֒ ([0, 1]<ω1

ց0 , <altlex)

Valójában ([0, 1]<ω1

ց0 , <altlex) és (B1(X), <p) kölcsönösen egymásba ágyazhatók.

Ezt az eredményt felhasználva könnyen megválaszolunk minden, a Baire 1 függvények
rendezett halmazaival kapcsolatos ismert nyitott kérdést, illetve új bizonyítást adunk
az ismert tételekre. Főbb eredményeink a következők.

(1) A Baire 1 függvényekben reprezentálható rendezett halmazok nem függenek
attól, hogy a függvények mely lengyel téren értelmezettek (3.2.13. Tétel,
(1) ⇔ (2)).

(2) Minden reprezentálható rendezett halmaz karakterisztikus függvényekkel is rep-
rezentálható (3.2.13. Tétel, (1) ⇒ (3)).

(3) Reprezentálható halmazok megszámlálható, lexikografikusan rendezett szorzatai
is reprezentálhatóak (3.4.2. Tétel).

(4) Reprezentálható halmazok teljessé tételei nem feltétlenül reprezentálhatóak
(3.4.12. Tétel).

(5) Kuratowski: ω1 és ω∗
1 nem reprezentálható (3.4.12. Tétel).
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(6) Komjáth: a Szuszlin-egyenes nem reprezentálhatóságának forszolásmentes bizo-
nyítása (3.3.2. Tétel).

(7) Elekes-Steprāns: MA-t feltéve egy c-nél kisebb számosságú rendezett halmaz
pontosan akkor reprezentálható, ha ω1 és ω∗

1 nem ágyazható bele (3.3.8. Tétel).

4. Rangok a Baire ξ függvényosztályon

Egy függvényt az A halmazon rangfüggvénynek nevezünk, ha A minden eleméhez
egy rendszámot rendel. A rangok fontos szerepet játszanak a leíró halmazelmélet-
ben. Egy rangfüggvény tekinthető az A elemeinek bonyolultságát mérő leképezésnek:
minél bonyolultabb egy elem, annál magasabb a rangja.

Kechris és Louveau [5] kiterjedt elméletet épített fel a Baire 1 függvényosztályon
értelmezett rangokkal kapcsolatban. Az értekezés 4. fejezete ezen elmélet álta-
lánosításával foglalkozik a Baire ξ függvényosztályra, ha ξ ≥ 2. Meglepő módon
a legtermészetesebb megközelítések nem működnek: belátjuk, hogy az így defini-
ált rangok korlátosak ω1-ben, így ezek elfajulónak tekinthetőek. Ennek ellenére a
topológia-finomítások módszerével definiálhatóak jól viselkedő rangok.

Hogy tételünket kimondhassuk, előkészületekre van szükségünk. θ, θ′ < ω1 rend-
számokra legyen θ . θ′, ha θ′ ≤ ωη =⇒ θ ≤ ωη minden 1 ≤ η < ω1 esetén
(itt természetesen rendszámhatványozást használunk). Legyen θ ≈ θ′, ha θ . θ′ és
θ′ . θ. Végül jelölje Tt : R → R a t-vel való eltolást, vagyis Tt(x) = x + t minden
x ∈ R-re. Egy F halmaz karakterisztikus függvényét χF -fel jelöljük.

4.4.23. Tétel. Létezik egy ρ : Bξ(R) → ω1 leképezés, melyre

• ρ nem korlátos ω1-ben, sőt, minden nemüres perfekt P ⊆ R halmazra és ζ < ω1

rendszámra létezik egy f ∈ Bξ(R) függvény, hogy f konstans 0 a P -n kívül és
ρ(f) ≥ ζ,

• ρ eltolásinvariáns, vagyis ρ(f ◦ Tt) = ρ(f) minden f ∈ Bξ(R)-re és t ∈ R

valósra,

• ρ lényegében lineáris, vagyis ρ(cf) ≈ ρ(f) és ρ(f + g) . max{ρ(f), ρ(g)}
minden f, g ∈ Bξ(R)-re és c ∈ R \ {0} valósra,

• ρ(f · χF ) . ρ(f) minden zárt F ⊆ R részhalmazra és f ∈ Bξ(R) függvényre.

Elekes és Laczkovich [2] eredményei alapján a fenti tétel rögtön alkalmazható annak
igazolására, hogy bizonyos végtelen függvényegyenlet-rendszerek nem megoldhatóak.
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5. Koanalitikus halmazok és V = L

Az 5. fejezet témája egy A. W. Miller [7] által felfedezett módszer precíz megfogalma-
zása és általánosítása. A transzfinit indukció a modern matematika alapvető eszköze
bizonyos, előírt tulajdonságokkal rendelkező halmazok konstruálására. Általában az
így megkapható halmazok nem egyszerűen definiálhatóak és nem rendelkeznek olyan
regularitási tulajdonságokkal mint a mérhetőség vagy a Baire tulajdonság. Mégis,
Miller módszere segítségévél elérhető, hogy bizonyos feltételek mellett a kapott hal-
mazok koanalitikusak legyenek, a koanalitikus halmazok pedig mindig mérhetőek és
Baire tulajdonságúak, illetve számos egyéb regularitási tulajdonsággal rendelkeznek.

A Miller-féle módszer csak konzisztensen igazolt, a V = L axióma feltevése mellett.
Ez az axióma lényegében annyit mond ki, hogy minden halmaz bizonyos értelemben
a rendszámokból konstruálható. A bizonyítás egyik nehézségét az jelenti, hogy sok
eredményt használ mind V = L elméletéből, mind pedig az effektív leíró halmazel-
mélet eszköztárából.

Az értekezésben megfogalmazunk egy könnyen, a Miller-módszer technikai hátte-
rének ismerete nélkül használható fekete doboz jellegű állítást. Ez lényegében azt
mondja ki, hogy ha adott egy transzfinit indukciós eljárás, amely az α-ik lépésben
egy xα valóst választ, a lehetséges választások halmaza elég nagy és definiálható,
akkor az indukció kivitelezhető úgy, hogy a kapott halmaz koanalitikus legyen.

Ahhoz, hogy a nagyság fogalmát precízzé tegyük, szükségünk van a Turing-
redukálhatóság fogalmára. Legyen M az R

n, 2ω, P(ω) vagy ωω terek valamelyike.

Definíció. Legyen x, y ∈ M . Azt mondjuk, hogy x Turing-redukálható y-ra, ha
létezik egy Turing-gép, amely egyik szalagjára y jegyeit, másikra egy n ∈ N számot
írva véges sok lépés után megáll és kiadja x n-ik jegyét, jelölésben x ≤T y. Egy
A ⊂ M halmaz Turing-kofinális, ha minden x ∈ M -re létezik egy y ∈ A, hogy
x ≤T y.

Ha S ⊂ X × Y és x ∈ X az S halmaz x-szekcióját (azaz az {y ∈ Y : (x, y) ∈
S} halmazt) Sx jelöli. Továbbá jelölje egy H halmaz elemeinek megszámlálható
sorozatait H≤ω. Ha M egy lengyel tér, akkor az M≤ω halmazon természetesen adódik
egy lengyel tér struktúra.

Definíció. Legyen F ⊂ M≤ω×B×M és X ⊂ M . Azt mondjuk, hogy X kompatibilis
F -fel, ha léteznek B = {pα : α < ω1}, X = {xα : α < ω1} felsorolások és minden
α < ω1-re egy Aα ∈ M≤ω sorozat, amely az {xβ : β < α} halmaz ≤ ω-típusban való
felsorolása úgy, hogy (∀α < ω1)(xα ∈ F(Aα,pα)) teljesül.

A fenti definíció lényegében azt írja le, hogy a transzfinit indukció minden lépésében
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az F(Aα,pα) halmazból választunk egy elemet, amely függ az eddigi választások Aα

halmazától és az α-ik paramétertől, pα-tól.

5.0.12. Tétel. (V = L) Legyen B egy lengyel tér nem megszámlálható Borel rész-
halmaza. Tegyük fel, hogy F ⊂ M≤ω × B × M egy koanalitikus halmaz és minden
p ∈ B-re és A ∈ M≤ω-ra az F(A,p) szekció Turing-kofinális. Ekkor létezik egy koana-
litikus X amely kompatibilis F -fel.

A tételt használva igazoljuk, hogy V = L-t feltéve létezik koanalitikus

(1) 2-pont halmaz, azaz a sík olyan részhalmaza, amely bármely egyenest pontosan
két pontban metsz (5.4.2. Tétel),

(2) Hamel-bázis (5.3.11. Következmény),

(3) ω végtelen részhalmazainak egy olyan maximális végtelen rendszere, hogy bár-
mely kettő metszete véges (5.4.1. Tétel),

(4) a sík egy nem megszámlálható részhalmaza, mely minden C1-görbét megszám-
lálható sok pontban metsz (5.4.5. Tétel).

(1) kivételével bizonyított, hogy ez az eredmény optimális, azaz analitikus halmazok
nem léteznek az adott tulajdonsággal.

Végül azt is belátjuk, hogy a V = L feltétel nem hagyható el, egy modell, ahol a
fenti tétel igaz, viszonylag közel kell hogy legyen L-hez.

5.3.4. Tétel. Ha az 5.0.12. Tétel igaz, akkor létezik egy Σ1
2 jólrendezése a valósaknak

és minden valós szám konstruktibilis.
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