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1. Bevezetés
A leíró halmazelmélet lengyel terek, azaz szeparábilis, teljesen metrizálható topologi-
kus terek definiálható részhalmazaival foglalkozik. A matematika különböző ágaiban
találhatóak alkalmazásai, többek között ergodelméletben, funkcionálanalízisben, a
csoporthatások elméletében és matematikai logikában.

Az egyik fő ága a leíró halmazelméletnek részhalmazok és függvények bonyo-
lultságát tanulmányozza. A legfontosabb fogalom ezen a területen a Borel halmaz
fogalma: egy X lengyel tér B részhalmaza Borel, ha benne van az X nyílt hal-
mazai által generált σ-algebrában. A Borel hierarchia osztályokba sorolja a Borel
halmazokat komplexitásuk szerint. Transzfinit rekurzióval definiálhatjuk a Borel
hierarchiát:

Σ0
1(X) az X tér nyílt részhalmazainak családja,

és ha ξ < ω1,
Π0
ξ(X) = {X \G : G ∈ Σ0

ξ(X)},

és
Σ0
ξ(X) =

{⋃
n

Fn : Fn ∈ Π0
ξn(X) valamely ξn < ξ

}
.

Jól ismert, hogy egy részhalmaz pontosan akkor Borel, ha a fenti hierarchia tartal-
mazza.

Egy valós értékű, lengyel téren értelmezett függvény Borel mérhető (vagy Borel),
ha minden nyílt halmaz őse Borel. A fenti hierarchiához hasonlóan definiálhatjuk
a Borel mérhető függvények Baire hierarchiáját. Egy f : X → R függvény Baire
0 osztályú, ha folytonos. És ξ < ω1 esetén f Baire ξ osztályú, ha kisebb osztályú
függvények pontonkénti limeszeként előáll. Jól ismert, hogy egy függvény pontosan
akkor Borel mérhető, ha Baire ξ osztályú valamely ξ < ω1 rendszámra, és pontosan
akkor Baire ξ osztályú, ha minden R-beli nyílt halmaz ősképe egy Σ0

ξ+1(X)-beli
halmaz. Az X-en értelmezett, valós értékű, Baire ξ osztályú függvények családját
Bξ(X) jelöli.

A függvények egy osztályán értelmezett rang egy leképezés, ami a függvénycsalád
minden elméhez hozzárendel egy megszámlálható rendszámot, tipikusan a függvény
bonyolultságát mérve. A Baire hierarchiát is értelmezhetjük egy rangként: egy f
Borel mérhető függvényhez rendeljük hozzá a legkisebb ξ rendszámot, amire f Baire
ξ osztályú. Így a Baire ξ osztályú függvények családján értelmezett rang felfogható
úgy, mint a Baire hierarchia egy finomítása.

A Baire 1 osztályú, kompakt metrikus téren értelmezett függvénycsaládok rang-
jainak elméletét Kechris és Louveau dolgozták ki [10]. A 2. Fejezetben általánosít-
juk eredményeik többségét egy tetszőleges lengyel téren értelmezett Baire ξ osztályú
függvénycsaládra. A rangokról belátott tulajdonságok segítségével megválaszoljuk
Elekes és Laczkovich [8] egy differencia egyenletrendszerek megoldhatósági számossá-
gával kapcsolatos kérdését, mely kapcsolatban áll a paradox geometriai felbontások
elméletével. Azt is megmutatjuk, hogy néhány természetes általánosítása a Baire 1
osztályon definiált rangoknak a magasabb Baire osztályokon már nem rendelkezik
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bizonyos elvárt szép tulajdonságokkal. Ennek a fejezetnek az eredményei részben
közösek Elekes Mártonnal és Vidnyánszky Zoltánnal.

Egy másik fontos területe a leíró halmazelméletnek természetesen definiált σ-
ideálokkal foglalkozik, melyek segítenek megmérni a lengyel terek részhalmazainak
méretét. A 3. Fejezetben megvizsgáljuk a véletlen elem szerkezetét lengyel csopor-
tokban. Mivel ezen csoportok nem feltétlen lokálisan kompaktak, ezért nincs rajtuk
természetes, eltolás-invariáns mérték. Azonban Christensen [5] munkásságát követve
definiálni lehet a Haar null halmazok σ-ideálját, ami általánosítja a Haar-mérték sze-
rint nullmértékű halmazokat a lokálisan kompakt esetről az általános lengyel csoport
esetre. Nagy vonalakban, egy G lengyel csoport valamely részhalmaza Haar null,
ha minden eltoltja nullmértékű valamely G-n értelmezett valószínűségi Borel mérték
szerint. Mivel mi főként automorfizmus és homeomorfizmus csoportokkal foglalko-
zunk, és ezen csoportokban a konjugált elemek izomorfnak számítanak, ezért csak
konjugáltság-invariáns tulajdonságokkal foglalkozunk. Ezek megértéséhez karakte-
rizáljuk a konjugáltosztályok méretét a Haar null σ-ideálra vonatkozóan. Néhány
lengyel csoportról azt is megmutatjuk, hogy particionálhatóak egy Haar null és egy
első kategóriájú halmaz uniójára. Ezek az eredmények közösek Udayan B. Darji-val,
Elekes Mártonnal, Kalina Kendével és Vidnyánszky Zoltánnal.

2. Rangok a Baire ξ osztályú függvényeken
A 2. Fejezet célja, hogy kiterjesszük a Baire 1 osztályú függvényeken definiált rangok
elméletét magasabb Baire osztályokra. Egy függvénycsaládon definiált rang egy
leképezés, ami a függvénycsalád minden eleméhez egy megszámlálható rendszámot
rendel, általában a bonyolultságát mérve. Kechris és Louveau [10] szisztematikusan
megvizsgált kompakt metrikus téren értelmezett Baire 1 osztályon definiált három
fontos rangot. Az elméletnek nincs nyilvánvaló általánosítása a Baire ξ osztályra,
így a következő természetes, bár nem túl konkrét kérdés vetődik fel.

2.1.1. Kérdés. Van természetes általánosítása a Kechris–Louveau elméletnek a
Baire ξ osztályú függvénycsaládra?

Megmutatjuk, hogy néhány nagyon természetes általánosítás korlátos lesz ω1-ben
a Baire ξ osztályon, ha ξ ≥ 2. A legfőbb eszköz, amit a szép tulajdonságú rangok
definiálásához használunk, a topológia finomítás. Mivel Kechris és Louveau csak
kompakt metrikus tereken értelmezett függvénycsaládokkal foglalkoztak, szükséges
újrabizonyítani legtöbb eredményüket tetszőleges lengyel téren értelmezett Baire 1
osztályú függvénycsaládokra. Ezek után használhattuk a topológia finomítást, hogy
a Baire ξ osztályú függvényekkel kapcsolatban is kapjunk eredményeket.

Most definiáljuk a Kechris és Louveau által vizsgált egyik rangot, az úgyneve-
zett konvergencia rangot. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, szükségünk van a derivált
fogalmára.

Definíció. AzX tér zárt halmazain értelmezett derivált egy leképezésD : Π0
1(X)→

Π0
1(X) amire D(A) ⊂ A továbbá A ⊂ B ⇒ D(A) ⊂ D(B) minden A,B ∈ Π0

1(X)
esetén. Ha D egy derivált, akkor definiálhatjuk az iterált deriváltjait egy F zárt
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halmaznak a következőképpen: D0(F ) = F , Dη+1(F ) = D(Dη(F )) és Dη(F ) =⋂
θ<ηD

θ(F ) ha η egy limesz rendszám. EgyD derivált rangja a legkisebb η rendszám
amire Dη(X) = ∅, ha létezik ilyen, különben pedig ω1. A D derivált rangját rk(D)
jelöli.

Definíció. Legyen (fn)n∈N az X téren értelmezett valós értékű függvények egy so-
rozata. A sorozat oszcillációja az x pontban egy F ⊂ X zárt halmazra megszorítva

ω((fn)n∈N, x, F ) = inf
x∈U
U nyílt

inf
N∈N

sup {|fm(y)− fn(y)| : n,m ≥ N, y ∈ U ∩ F} .

Legyen D(fn)n∈N,ε(F ) = {x ∈ F : ω((fn)n∈N, x, F ) ≥ ε} egy derivált és legyen
γ((fn)n∈N) = supε>0 rk(D(fn)n∈N,ε). Egy f Baire 1 függvényre az f konvergencia
rangja

γ(f) = min {γ((fn)n∈N) : ∀n fn folytonos és fn → f pontonként} .

Most legyen ξ ≥ 1 egy megszámlálható rendszám. Legyen Tf,ξ = {τ ′ : τ ′ ⊇
τ lengyel, τ ′ ⊂ Σ0

ξ(τ), f ∈ B1((X, τ ′))}, ahol τ jelöli azX eredeti topológiáját. Eztán
egy f ∈ Bξ(X) függvényre legyen γ∗ξ (f) = minτ ′∈Tf,ξ γτ ′(f), ahol γτ ′(f) az f függvény
γ rangja a τ ′ topológia szerint.

A következőkben kimondunk egy állítást a γ∗ξ rang néhány szép tulajdonságáról,
amik megválaszolják Elekes és Laczkovich [8] egy kérdését. Az állítás kimondásához
szükségünk van egy kis előkészületre. Definiáljuk a . relációt a megszámlálható
rendszámokon a következőképpen, ha θ, θ′ < ω1 teljesüljön θ . θ′ ha θ′ ≤ ωη =⇒
θ ≤ ωη minden 1 ≤ η < ω1 (itt a rendszámok körében értelmezett hatványozást
használjuk). Szintén használjuk a θ ≈ θ′ jelölést arra, ha θ . θ′ és θ′ . θ. Ekkor ≈
egy ekvivalenciareláció. Egy H halmaz karakterisztikus függvényét χH jelöli. Egy
halmaz perfekt, ha zárt és nincs izolált pontja. Értelmezzük a Tt : R → R eltolás
függvényt úgy, hogy Tt(x) = x+ t minden x ∈ R esetén.

2.7.1. Következmény. A γξ : Bξ(R)→ ω1 rang teljesíti a következőket:

• γξ nem korlátos ω1-ben, továbbá bármely nem-üres perfekt P ⊂ R halmazra és
ζ < ω1 rendszámra van olyan f ∈ Bξ(R) függvény, ami 0 a P halmazon kívül
és γξ(f) ≥ ζ,

• γξ eltolás-invariáns, azaz γξ(f ◦Tt) = γξ(f) minden f ∈ Bξ(R) és t ∈ R esetén,

• γξ lényegében lineáris, azaz γξ(cf) ≈ γξ(f) és γξ(f + g) . max{γξ(f), γξ(g)}
minden f, g ∈ Bξ(R) és c ∈ R \ {0} esetén,

• γξ(f · χF ) . γξ(f) minden F ⊂ R zárt halmaz és f ∈ Bξ(R) esetén.

Ahogy Elekes és Laczkovich [8] is megjegyezték, a fenti tulajdonságokat telje-
sítő rang felhasználható bizonyos differencia egyenletrendszerek megoldhatóságára
vonatkozó állítás levezetésére, ami kapcsolatban van paradox geometriai felbontá-
sokkal.
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2.1. Korlátos Baire ξ osztályú függvények
Egy λ ≥ 1 megszámlálható rendszámra legyen Bλ

1 (X) = {f ∈ B1(X) : f korlátos,
γ(f) ≤ ωλ}. Kechris és Louveau belátták, hogy meg lehet kapni a Bλ

1 (X) osztályt
a ⋃η<λ Bη

1(X) függvénycsaládból természetes műveletekkel. Ők kompakt metrikus
téren értelmezett függvényekre látták be eredményeiket, és mint megmutatjuk, ál-
talános lengyel terekre ezek a tételek már nem maradnak igazak. Sikerült azonban
módosítani a konstrukciójukat, hogy általános lengyel téren értelmezett függvény-
családokra is hasonló eredményeket tudjunk bizonyítani.

Ha F az X-en értelmezett korlátos, Baire 1 függvények egy családja, akkor le-
gyen Φ(F) = {f ∈ B1(X) : f korlátos, ∃(fn)n∈N ∈ FN(γ((fn)n∈N) ≤ ω és fn → f
pontonként)}. Ezek után transzfinit rekurzióval definiáljuk a Φλ(X) függvénycsalá-
dot: Φ0(X) = B1

1(X) és 0 < λ < ω1 esetén Φλ(X) = Φ
(⋃

η<λ Φη(X)
)
.

2.3.55. Tétel. Minden λ < ω1 rendszámra Φλ(X) = Bλ+1
1 (X).

Topológia finomítások segítségével a Baire ξ függvényosztályra is analóg állítást
látunk be.

3. Lengyel csoportok véletlen elemei
Lengyel csoportok Baire kategória értelemben vett tipikus elemeinek vizsgálata egy
szerteágazó terület több alkalmazással (lásd például [11], [12], [9]). Természete-
sen adódik a kérdés, hogy létezik-e mértékelméleti megfelelője ezeknek az eredmé-
nyeknek. Nem lokálisan kompakt csoportokon nincs természetes, eltolás invariáns
mérték. Azonban a nullmértékű halmazok σ-ideálja minden lengyel csoportban de-
finiálható a következőképpen:

Definíció (Christensen, [5]). Legyen G egy lengyel csoport és B ⊂ G Borel részhal-
maz. Azt mondjuk, hogy B Haar null, ha G-n létezik olyan µ valószínűségi Borel
mérték, amire µ(gBh) = 0 minden g, h ∈ G esetén. Egy tetszőleges S ⊂ G halmazt
Haar nullnak hívunk, ha S ⊂ B valamely B Borel Haar null halmazra.

Ismert, hogy a Haar null halmazok családja egy σ-ideál minden lengyel csoport-
ban, ami minden lokálisan kompakt csoportban megegyezik a bal (vagy ekvivalensen,
a jobb) Haar-mérték szerinti nullmértékű halmazok családjával. A definíciót hasz-
nálva értelmes a véletlen elem tulajdonságairól beszélni lengyel csoportokban. Egy
P tulajdonsága aG lengyel csoport elemeinek teljesülmajdnem mindig vagyGmajd-
nem minden eleme rendelkezik a P tulajdonsággal, ha a {g ∈ G : g has property P}
halmaz ko-Haar null.

Mivel minket főként homeomorfizmus és automorfizmus csoportok érdekelnek, és
ezen csoportokban a konjugált elemek izomorfnak tekinthetőek, csak a csoportok
konjugáltság-invariáns tulajdonságaival foglalkozunk. Tehát ahhoz, hogy leírjuk a
véletlen elem viselkedését, karakterizálni kell a konjugáltosztályok méretét a Haar
null ideál szerint. Ennek a problémának a vizsgálatát már elkezdte Dougherty és
Mycielski [7] a megszámlálhatóan végtelen halmaz permutáció-csoportjában, S∞-
ben. Ha f ∈ S∞ és a az alaphalmaz egy eleme, akkor {fk(a) : k ∈ Z} az a orbitja (f
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alatt), valamint ennek a halmaznak a mérete az orbit-hossz. Könnyű meggondolni,
hogy S∞ két eleme pontosan akkor konjugált, ha minden adott (esetleg végtelen)
orbit-hosszra ugyanannyi adott hosszú orbitjuk van.

Tétel (Dougherty, Mycielski, [7]). Az S∞ csoport majdnem minden elemének vég-
telen sok végtelen és véges sok véges orbitja van.

Tehát majdnem minden permutáció megszámlálható sok konjugáltosztály vala-
melyikében van.

Tétel (Dougherty, Mycielski, [7]). Ezen megszámlálható sok konjugáltosztály mind-
egyike nem Haar null.

Így a fenti tételek teljes karakterizációját adják a nem Haar null konjugáltosz-
tályoknak S∞-ben. A 3. Fejezet célja, hogy szisztematikusan megvizsgálja kom-
pakt metrikus terek homeomorfizmus-csoportjaiban, illetve megszámlálhat struktú-
rák automorfizmus-csoportjaiban a konjugáltosztályok méretét.

Könnyű belátni, hogy S∞ Baire kategória értelemben vett tipikus elemének nin-
csenek végtelen orbitjai. Emiatt a tipikus és véletlen viselkedés lényegesen eltér, és
S∞ particionálható egy Haar null és egy első kategóriájú halmaz uniójára. Ilyen par-
tíció minden lokálisan kompakt csoportban kapható, de nem világos, hogy ugyanez-
e a helyzet a nem lokálisan kompakt esetben. Emiatt természetesen vetődik fel
U. B. Darji következő kérdése:

3.1.4. Kérdés. Legyen G egy nem megszámlálható lengyel csoport. Igaz-e, hogy G
felírható egy Haar null és egy első kategóriájú halmaz uniójaként?

Ezt a kérdést is megvizsgáljuk több csoport esetében.
Most rátérünk eredményeink ismertetésére.

3.1. Homeomorfizmus-csoportok
Jelölje Homeo+([0, 1]) a [0, 1] intervallum szigorúan növő homeomorfizmusainak cso-
portját az egyenletes konvergenciával. Egy tetszőleges f függvény fixpontjainak hal-
mazát Fix(f) = {x : f(x) = x} jelöli. Az eredményünk a Homeo+([0, 1]) csoporttal
kapcsolatban a következő:

3.4.2. Tétel. Egy f ∈ Homeo+([0, 1]) homeomorfizmus konjugáltosztálya pontosan
akkor nem Haar null, ha Fix(f)-nek nincs torlódási pontja a nyílt (0, 1) interval-
lumban, és minden x0 ∈ Fix(f)∩ (0, 1) elemre a f(x)−x függvénynek nincs szigorú
lokális szélsőértéke x0-ban. Továbbá, a nem Haar null konjugáltosztályok uniója ko-
Haar null.

Következmény. Csak megszámlálhatóan sok nem Haar null konjugáltosztály van a
Homeo+([0, 1]) csoportban.

Cohen és Kallman [6] megvizsgálta a 3.1.4. Kérdést, és létrehoztak egy módszert
aminek segítségével több csoporthoz is találtak Haar null–első kategóriájú felbontást.
Azonban megjegyezték, hogy módszerük nem működik a Homeo+([0, 1]) csoportra.
A fenti tétel segítségével viszont megkaphatjuk az alábbi következményt.
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3.10.1. Következmény. A Homeo+([0, 1]) csoportot particionálni lehet egy Haar
null és egy első kategóriájú halmaz uniójára.

A 3.5. Fejezetben megvizsgáljuk az egység körvonal irányítás-tartó homeomorfiz-
musainak Homeo+(S1) csoportját. A továbbiakban τ(f) jelöli egy f ∈ Homeo+(S1)
homeomorfizmus forgatási számát. Ha az f ∈ Homeo+(S1) homeomorfizmusnak
véges sok periodikus pontja van, akkor azt mondjuk, hogy egy q periódusú x0 peri-
odikus pontja keresztező, ha f q azon F : R→ R felemeltjére, amire x0 ∈ Fix(F ), x0
nem szigorú lokális szélsőértékhelye az F (x)− x függvénynek. A használt fogalmak
formális definíciói megtalálhatóak a 3.5 Fejezetben.

3.5.5. Tétel. A konjugáltosztálya egy f ∈ Homeo+(S1) homeomorfizmusnak pon-
tosan akkor nem Haar null, ha τ(f) ∈ Q, f -nek véges sok periodikus pontja van
és mindegyik keresztező. Minden ilyen tulajdonságokkal rendelkező konjugáltosztály
szükségszerűen páros sok periodikus orbitot tartalmaz, és minden 0 ≤ r < 1 racio-
nális számhoz és k pozitív egészhez tartozik egy egyértelmű nem Haar null konjugál-
tosztály aminek r a forgatási száma és 2k periodikus orbitot tartalmaz. Továbbá a
nem Haar null konjugáltosztályok és a {f ∈ Homeo+(S1) : τ(f) 6∈ Q} halmaz uniója
ko-Haar null.

Következmény. Csak megszámlálhatóan sok nem Haar null konjugáltosztály van a
Homeo+(S1) csoportban.

Nem sikerült azonban eldöntenünk, hogy a Haar null konjugáltosztályok uniója
Haar null-e, a következő kérdés nyitott maradt.

3.3.3. Kérdés. Igaz-e, hogy a {f ∈ Homeo+(S1) : τ(f) 6∈ Q} halmaz Haar null?

Ismét használni tudtuk a Haar null konjugáltosztályok karakterizációját, hogy
megkapjuk a következőt.

3.10.2. Következmény. A Homeo+(S1) csoportot particionálni lehet egy Haar null
és egy első kategóriájú halmaz uniójára.

A 3.6 Fejezetben bevezetjük a spektrálelmélet alapvető fogalmait, hogy belássuk
a következő tételt a szeparábilis, végtelen dimenziós Hilbert tér unitér transzformá-
cióinak U(`2) csoportjáról.

3.6.3. Tétel. Legyen U ∈ U(`2) adott a µU spektrálmértékkel és az nU multiplicitás-
függvénnyel. Ha U konjugáltosztály nem Haar null, akkor µU ' λ és nU konstans
λ-m. m., ahol λ a Lebesgue-mértéket jelöli.

3.6.4. Következmény. Az unitér transzformációk csoportjában minden konjugál-
tosztály Haar null, kivéve esetleg egy megszámlálható családot, méghozzá a multishift-
ek konjugáltosztályait.

Az U(`2) csoportról már ismert volt az a tény, hogy felírható egy Haar null és
egy első kategóriájú halmaz uniójaként (lásd [6]).
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Megjegyzés. A 3.10.9. Következményben megmutatjuk, hogy a megszámlálható,
atommentes Boole-algebra automorfizmus-csoportja is felírható egy Haar null és egy
első kategóriájú halmaz uniójaként. Mivel jól ismert, hogy ez a csoport izomorf a
Cantor halmaz homeomorfizmus-csoportjával, így még egy fontos kompakt, metrikus
tér homeomorfizmus-csoportjáról kiderült, hogy particionálható egy Haar null és egy
első kategóriájú halmaz uniójára.

3.2. Általános eredmények megszámlálható struktúrákról
Először bevezetünk egy fogalmat, mely fontos szerepet játszik a véletlen elemek le-
írásában. Informálisan a következő definíció azt mondja, hogy a struktúránk eléggé
szabad: ha ki akarunk terjeszteni egy véges halmazon definiált parciális automor-
fizmust, csak véges sok olyan pontja van a struktúrának, amelyek képére csak véges
sok lehetőségünk van.

Definition 3.3.5. Legyen G az S∞ egy zárt részcsoportja. Az mondjuk, hogy G tel-
jesíti a véges algebrai lezárt tulajdonságot (angolul finite algebraic closure property,
FACP ), ha minden S ⊂ ω véges halmazra {b : |G(S)(b)| < ∞} véges, ahol G(S)
jelöli S pontonkénti stabilizátorát.

Általánosítva Dougherty és Mycielski eredményét, megmutattuk, hogy az FACP
ekvivalens a véletlen elem orbitjainak szerkezetére vonatkozó bizonyos feltétellel.

3.7.13. Tétel. Legyen G ≤ S∞ zárt részcsoport. Ha G rendelkezik az FACP -vel,
akkor a

F = {g ∈ G : g-nek véges sok véges orbitja van},
I = {g ∈ G : g-nek végtelen sok végtelen orbitja van}

halmazok mind ko-Haar null halmazok. Továbbá, ha F ko-Haar null, akkor G ren-
delkezik az FACP -vel.

A 3.7.14. Tételben azt is megmutatjuk, hogy az FACP ekvivalens egy mo-
dell elméleti tulajdonsággal. Most három speciális esetben, egész pontosan a meg-
számlálhatóan végtelen véletlen gráf automorfizmus-csoportja (Aut(R)), a racionális
számok automorfizmus-csoportja (Aut(Q, <)) illetve a megszámlálható atommentes
Boole-algebra automorfizmus-csoportja (Aut(B∞)) esetében megvizsgáljuk a fenti
tétel következményeit.

3.3.7. Következmény. Az Aut(R),Aut(Q, <) és Aut(B∞) csoportokban majdnem
minden elemnek véges sok véges és végtelen sok végtelen orbitja van.

Ezt használva belátjuk a következőt.

3.10.9. Következmény. Aut(R), Aut(Q, <) és Aut(B∞) csoportokat fel lehet bon-
tani egy Haar null és egy első kategóriájú halmaz uniójára.

Azonban ezek az eredmények még nem karakterizálják teljesen a nem Haar null
konjugáltosztályokat. Most az Aut(Q, <) és Aut(R) csoportok részletes leírásával
folytatjuk eredményeink ismertetését.
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3.3. Aut(Q, <) és Aut(R)
A következő állításokban belátjuk azt is, hogy Aut(Q, <) és Aut(R) minden nem
Haar null konjugáltosztálya valójában kompakt harapó, azaz tartalmazza minden
nem-üres kompakt halmaz egy porciójának eltoltját. Továbbá minden fixpontmentes
nem Haar null konjugáltosztály kompakt elkapó, azaz tartalmazza minden kompakt
halmaznak egy eltoltját.

A következőkben egy f ∈ Aut(Q, <) automorfizmus esetén O∗f jelöli f orbitáljait,
az orbitjainak (Q-n tekintett) konvex burkait, azaz

O∗f = {conv({fn(r) : n ∈ Z}) : r ∈ Q}.

Ha O ∈ O∗f egy orbitál, sf (O) jelöli az O előjelét, azaz egy tetszőleges x ∈ O
választással sf (O) = 0 ⇔ f(x) = x, sf (O) = 1 ⇔ f(x) > x and sf (O) = −1 ⇔
f(x) < x. Különböző O1, O2 ∈ O∗f orbitálok esetén használjuk a O1 < O2 jelölést
arra, ha valamely (vagy ezzel ekvivalensen, minden) x1 ∈ O1, x2 ∈ O2 elemekre
x1 < x2.

3.8.4. Tétel. Az Aut(Q, <) csoport majdnem minden f elemére

(1) különböző O1, O2 ∈ O∗f orbitálokra, melyekre O1 < O2 és vagy sf (O1) =
sf (O2) = 1 vagy sf (O1) = sf (O2) = −1, teljesül, hogy van olyan O3 ∈ O∗f
orbitál, hogy O1 < O3 < O2 és sf (O3) 6= sf (O1),

(2) f -nek csak véges sok fixpontja van.

Ezek a tulajdonságok karakterizálják a nem Haar null konjugáltosztályokat, azaz egy
konjugáltosztály pontosan akkor nem Haar null, ha egy (vagy ekvivalensen, minden)
eleme teljesíti a fenti feltételeket.

Továbbá minden nem Haar null konjugáltosztály kompakt harapó, és a fixpont-
mentes nem Haar null konjugáltosztályok kompakt elkapóak.

A következőkben V jelöli a véletlen gráf csúcshalmazát, R az élreláció, és egy
U ⊂ V halmazra Of (U) jelöli az U -beli pontok orbitjainak unióját f alatt, azaz

Of (U) =
{
v ∈ V : ∃u ∈ U ∃k ∈ Z

(
fk(u) = v

)}
.

3.9.29. Tétel. Az Aut(R) csoport majdnem minden f elemére

(1) ha A,B ⊂ V diszjunkt véges halmazok, akkor van olyan v ∈ V amire (∀x ∈
A)((x, v) ∈ R) és (∀y ∈ B)((y, v) 6∈ R) és v 6∈ Of (A ∪B),

(2) f -nek véges sok véges orbitja van.

Ezek a tulajdonságok karakterizálják a nem Haar null konjugáltosztályokat, azaz egy
konjugáltosztály pontosan akkor nem Haar null, ha egy (vagy ekvivalensen, minden)
eleme teljesíti a fenti feltételeket.

Továbbá minden nem Haar null konjugáltosztály kompakt harapó, és a fixpont-
mentes nem Haar null konjugáltosztályok kompakt elkapóak.

Tehát speciálisan mindkét esetben kontinuum sok nem Haar null konjugáltosztály
van.
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