
Klasszikus els®rend¶ nyelvekMekis PéterELTE BTK Logika Tanszék2011. deember 16.1. BevezetésMost preízen, rekurzív de�níiókkal is felépítjük a klasszikus els®rend¶ logikakorábbiakban felvázolt rendszerét. El®ször a formulák szerkesztési szabályainak rendszerét,a szintaxist adjuk meg; majd az igazságfeltételeket rögzít® szemantikára térünk rá. Végülbevezetjük azokat a fogalmakat, amelyek egy szintaxissal és szemantikával leírt rendszertlogikává tesznek: a logikai következményt, az ekvivaleniát és a logikai igazságot.2. SzintaxisAlapjelekLogikai konstansok ∼, & ,∨,⊃,≡, ∀, ∃,=, (, )Névkonstansok a, b, c, . . .Mondatkonstansok p, q, . . .Egy- és többargumentumú predikátumok P,Q,R, . . .Változók x, y, z, . . .Szükség esetén fels® indexben jelöljük a predikátumok argumentumszámát: P 1, R2 stb. Anévkonstansokat, a mondatkonstansokat és a predikátumokat nem-logikai konstansoknakis nevezzük. Ezek alkotják egy-egy els®rend¶ nyelv sajátos szókinsét. Több vagy kevesebbállhat bel®lük rendelkezésre. Azt a nyelvet, amelyben egyetlen nem-logikai konstans sins,tisztán logikainak nevezzük. Ha a nem-logikai konstansokó minden kategóriájából végtelenkészlet áll rendelkezésre, maximális els®rend¶ nyelvr®l beszélünk. A logikai konstansok és aváltozók készlete viszont minden klasszikus els®rend¶ nyelvben ugyanaz; logikai konstansbóla felsorolt tíz, változóból végtelen sok áll a rendelkezésre. (Ha kifogyunk a bet¶kb®l, alsóindexekkel különböztethetjük meg a változókat: x′, x′′, y1, y2. Ugyanígy járunk el a nem-logikai konstansoknál is.)A változók és a névkonstansok nagyon hasonló szerepet töltenek be a szintaxisban;ezeket együtt individuumterminusoknak vagy röviden terminusoknak nevezzük, és ha nemakarjuk spei�kálni, hogy változóról vagy névkonstansról van-e szó, akkor a t, t′, t1 stb.jelekkel utalunk rájuk.Összetett kifejezésekAtomi formulák Háromféle atomi formulánk lehet.(A1) A mondatkonstansok maguk is atomi formulák: p, q, . . .1



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 2(A2) Ha egy n-argumentumú predikátumot kitöltünk n darab terminussal, akkoratomi formulát kapunk: P (t), R(t, t′), Pn(t1, . . . , tn) . . .(A3) Atomi formulát kapunk akkor is, ha az azonosságpredikátumot töltjük kiterminusokkal: t = t′.A tiszta logikai nyelvben nem-logikai konstansok híján sak azazonosságpredikátummal képezhetünk atomi formulákat.Összetett formulák Összetett formulákat a kijelentéslogikából ismert konnektívumokkalvagy kvantorokkal szerkesztheünk.(F0) Az atomi formulák maguk is formulák.(F1) Ha ϕ és ψ tetsz®leges formula, akkor a kijelentéslogikai jelekkel újabb formulákatszerkeszthetünk bel®lük:: ∼ϕ, (ϕ & ψ), (ϕ∨ψ), (ϕ⊃ψ), (ϕ≡ψ).(F2) Újabb formulát kapunk akkor is, ha a már adott ϕ formula elé kvantortillesztünk: ∀x ϕ, ∃x ϕ.Ha nem okoz zavart, akkor nem írjuk ki a zárójeleket. Így például
(

(P (a) & P (b)) & P (c)
) helyett Pa & Pb & Pc-t írunk; R(x, y) helyett xRy-t.

∼ t = t′ helyett pedig t 6= t′-t fogunk írni.PéldaA szintaktikai szabályok segítségével el®állítjuk a
∀x ∀y
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∃z (xRz & yRz)⊃xRy
)formulát.
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(A2)(F1) (∃z(xRz ∨ yRz) ⊃ xRy)(F2) ∀y(∃z(xRz ∨ yRz) ⊃ xRy)(F2) ∀x∀y(∃z(xRz ∨ yRz) ⊃ xRy)3. SzemantikaEszközökTárgyalási univerzum Ezt U -val jelöljük, és tetsz®leges halmaz lehet; sak annyitkövetelünk meg, hogy ne legyen üres (U 6= ∅).Interpretáiófüggvény Ez a ̺-val jelölt függvény rendel terjedelmet a nem-logikaikonstansainkhoz. Értékkészletét kés®bb pontosítjuk.Változóértékelés Ezt a függvényt v-vel jelöljük, és a változókhoz rendel értéket. Azértékek U elemei.



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 3Igazságértékek Két igazságértéket használunk a formulák kiértékelésére: i jelöli az igazértéket, h a hamis értéket. Ezeket azonosíthatjuk a tárgyalási univerzummal, illetveaz üres halmazzal:
i ⇐⇒

def

U

h ⇐⇒
def

∅A ̺ függvény értékei a következ®k lehetnek:1. A mondatkonstansok igazságértéket jelölnek.
̺(p) ∈ {i,h}2. Az individuumkonstansok individuumokat jelölnek.
̺(a) ∈ U3. Az egyargumentumú predikátumok individuumhalmazokat jelölnek.
̺(P 1) ⊆ U4. A kétargumentumú predikátumok individuumpárok halmazait jelölik.

̺(P 2) ⊆ {〈u, u′〉 : u ∈ U, u′ ∈ U} = U × U5. Az n-argumentumú predikátumok n-tagú individuumsorozatok halmazait jelölik.
̺(Pn) ⊆ {〈u1, . . . , un〉 : u1 ∈ U, . . . , un ∈ U} = UnAz atomi formulák kiértékeléséhez szükségünk lesz arra, hogy egységesen tudjunk beszélnia terminusok jelöletér®l. Ehhez bevezetjük az alábbi jelölést:
|t|U,̺,v =

{

v(t), ha t változó;
̺(t), ha t individuumkonstans.Az atomi formulák igazságfeltételei(A1) A mondatkonstansok igazságértékét közvetlenül az interpretáiófüggvény adja meg:

|p| = F (p)(A2) Egy terminusokkal kitöltött n-argumentumú predikátum akkor és sak akkor igaz, haa kitölt® terminusok alkotta rendezett n-es benne van a predikátum terjedelmében:
|P (t1, . . . , tn)|U,̺,v =

{

i, ha 〈|t1|U,̺,v, . . . , |t1|U,̺,v〉 ∈ ̺(P );
h minden más esetben.(A3) A terminusokkal kitöltött azonosságpredikátum akkor és sak akkor igaz, ha a kitölt®terminusok ugyanazt az individuumot jelölik:

|t1 = t2|U,̺,v =

{

i, ha |t1|U,̺,v = |t2|U,̺,v;
h minden más esetben.



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 4Az összetett formulák igazságfeltételeiF1 A konnektívumok kiértékelése a kijelentéslogikából ismert szabályok szerint történik:(a) |(ϕ & ψ)|U,̺,v =

{

i, ha |ϕ|U,̺,v = i és |ϕ|U,̺,v = i;
h minden más esetben.(b) |(ϕ∨ψ)|U,̺,v =

{

h, ha |ϕ|U,̺,v = h és |ϕ|U,̺,v = h;
i minden más esetben.() |(ϕ⊃ψ)|U,̺,v =

{

h, ha |ϕ|U,̺,v = i és |ϕ|U,̺,v = h;
i minden más esetben.(d) |(ϕ≡ψ)|U,̺,v =

{

i, ha |ϕ|U,̺,v = |ϕ|U,̺,v;
h minden más esetben.(e) | ∼ϕ|U,̺,v =

{

i, ha |ϕ|U,̺,v = h;
h minden más esetben.F2 A kvantorok kiértékelésére az értékeléses kvanti�káió el®z® fejezetben megismertszabályit alkalmazzuk.(a) |∀x ϕ|U,̺,v =







i, ha |ϕ|U,̺,v′ = i minden olyan v′-re, amelysak az x-hez rendelt értékben tér el v-t®l;
h minden más esetben.(b) |∃x ϕ|U,̺,v =







i, ha |ϕ|U,̺,v′ = i legalább egy olyan v′-re, amelysak az x-hez rendelt értékben tér el v-t®l;
h minden más esetben.PéldaTekintsünk egy olyan els®rend¶ nyelvet, amelynek egyetlen nem-logikai konstansa az

R kétargumentumú predikátum. Legyen a tárgyalási univerzum háromelem¶: U =
{u1, u2, u3}; és R terjedelme álljon négy rendezett párból:

̺(R) = {〈u1, u1〉, 〈u1, u2〉, 〈u2, u2〉, 〈u2, u3〉}Indirekt módon megmutatjuk, hogy a ∀x (∃y xRy⊃xRx) formula igaz. Tegyük fel, hogya formula hamis. (F2) értelmében ez azt jelenti, hogy a ∃y xRy⊃ xRx formula hamis xvalamely értékelésére. Legyen v egy ilyen értékelés. Ekkor (F1) második pontja szerint
∃y xRy igaz, xRx viszont hamis. (A2) értelmében xRx akkor és sak akkor hamis, ha a
〈v(x), v(x)〉 pár nem eleme a ̺(R) halmaznak. Mivel 〈u1, u1〉 és 〈u2, u2〉 eleme ̺(R)-nek,
x értéke v mellett sak u3 lehet. Másrészt (F2) második pontja miatt ∃y xRy akkor éssak akkor igaz a v értékelés mellett, ha van olyan v′ értékelés, amely sak az y-hoz rendeltértékben tér el v-t®l, és amely mellett xRy igaz. Az utóbbi (A2) értelmében akkor és sakakkor teljesül, ha a 〈v(x), v′(y)〉 pár eleme a ̺(R) halmaznak. De ezt sak úgy lehetséges, ha
v(x) az u1 és az u2 elemek valamelyike. Az imént azonban azt láttuk, hogy ez az érték sak
u3 lehet. Ellentmondásra jutottunk abból a feltevésb®l, hogy a formula hamis; a formulatehát igaz.Néhány szemantikai fogalomStruktúra és modell Legyen adott egy els®rend¶ nyelv, és hozzá U , ̺ és v a fentiekszerint. Az M = 〈U, ̺〉 párost a nyelvhez tartozó els®rend¶ struktúrának (vagy hanem okoz félreértést, sak röviden struktúrának) nevezzük. Ha az M struktúra és a vértékelés mellett a nyelv valamely ϕ formulája igaz, akkor azt mondjuk, hogy M a vmellett modellje a formulának. Ha M bármely értékelés mellett modellje ϕ-nek, aztröviden úgy is mondjuk, hogyM értékelésfüggetlenül modellje, vagy röviden: modellje



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 5
ϕ-nek. Jelölések: M |=v ϕ, illetve M |= ϕ. (Zárt formulák esetén a különbségtételneknins jelent®sége.)Legyen most Γ a nelv tetsz®leges formulahalmaza. M modellje ϕ-nek � valamely vmellett vagy értékelésfüggetlenül �, ha modellje Γ bármely ϕ elemének. Jelölések:
M |=v Γ, illetve M |= Γ.Logikai igazság Legyen varphi tetsz®leges formula. ϕ logikai igazság akkor és sak akkor,ha bármely M = 〈U, ̺〉 és bármely v értékelés mellett M |=v ϕ. Jelölés: ⇒ ϕ.Ekvivalenia Legyen ϕ és ψ formula. ϕ ekvivalens ψ-vel akkor és sak akkor, ha ugyanazoka modelljeik; tehát ha a nyelvhez tartozó bármely M struktúra és v értékelés mellett
M |=v ϕ akkor és sakis akkor, ha M |=v ψ . Jelölés: ϕ⇔ ψ.Következmény Legyen Γ formulahalmaz és ϕ formula. Γ-ból következik ϕ akkor és sakakkor, ha bármely értékelés mellett Γ minden modellje modellje ϕ-nek is; tehát haa nyelvhez tartozó bármely M struktúra és v értékelés mellett teljesül, hogy ha
M |=v Γ, akkor M |=v ϕ. Jelölés: Γ ⇒ ϕ.Példák1. Megmutatjuk, hogy a következ® formula logikai igazság:

∀x Px⊃PaAz (F1) szabály értelmében a formula akkor hamis tetsz®leges U , ̺ és v mellett, ha
|∀x Px|U,̺,v = i és |Pa|U, ̺, v = h. Az el®bbi az (F2) szabály miatt akkor áll fenn, haa Px atomi formula x értékelésének tetsz®leges megváltoztatása mellett igaz; tehát(A2) értelmében akkor, ha a tárgyalási univerzum összes eleme eleme ̺(P )-nek, vagyis
̺(P ) = U . Pa viszont � ismét sak (A2) értelmében � akkor hamis, ha ̺(a) nemeleme ̺(P )-nek; tehát a tárgyalási univerzumnak van ̺(P )-n kívüli eleme, vagyis
̺(P ) 6= U . Ez ellentmondás; a formula tehát tetsz®leges U , ̺ és v mellett igaz.2. Megmutatjuk, hogy nem áll fenn a következ® ekvivalenia:

∃x Px & ∃x Qx⇔ ∃x (Px & Qx)Legyen U = {u1, u2}, ̺(P ) = {u1} és ̺(Q) = {u2}. Ekkor (A2) miatt Px igaz, ha xértékelése u1; és ez (F2) értelmében szavatolja ∃x Px igazságát. Hasonló okokbóligaz ∃x Qx is; (F1) értelmében tehát a teljes ∃x Px & ∃x Qx formula is igaz.
∃x (Px & Qx) viszont hamis, és ezt a következ®képpen látjuk be. (F2) értelmében eza formula akkor lenne igaz, ha x-nek lenne olyan értékelése, amely mellett Px & Qxigaz; vagyis (F1) értelmében x valamely értékelése mellett Px is és Qx is igaz. Azutóbbi viszont azt feltételezi, hogy x-nek legyen olyan értékelése, amely ̺(P )-ben és
̺(Q)-ban is benne van. Ilyen azonban nins, hiszen ̺(P )-nek és ̺(Q)-nak nins közöseleme. Tehát az adott U , ̺ és tetsz®leges v értékelés mellett ∃x Px & ∃x Qx igaz,
∃x (Px & Qx) pedig hamis. A két formula tehát nem ekvivalens.A fenti érvelést a következ®képpen tehetjük szemléletessé. Legyen P a köznyelvi n®szó fordítása, Q pedig a köznyelvi fér� szóé. Ekkor ∃x Px & ∃x Qx azt jelenti, hogy�vannak n®k és vannak fér�ak�; ∃x (Px & Qx) pedig azt, hogy �vannak n®k, akikegyben fér�ak is�. Nem �rtatva e kijelentések igazságértékét a való világban, tekintsükaz els® emberpár mitológiai miniuniverzumát. Itt ∃x Px igaz, hiszen Éva n®; ∃x Qx isigaz, hiszen Ádám fér�; tehát az els® formulában foglalt konjunkió is igaz. A másodikformula viszont hamis, hiszen sem Ádámra, sem Évára nem igaz, hogy egyszerre n®is lenne meg fér� is.3. Megmutatjuk, hogy az alábbi következtetés helytelen a benne szerepl® kifejezések egykézenfekv® értelmezése mellett:



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 6Minden természetes számra következik egy és sakis egy természetes szám.Ha egy természetes szám egy másikra következik, akkor az el®bbi nagyobb azutóbbinál.Tehát: Nins legnagyobb természetes szám.Mindenekel®tt formalizáljuk a következtetést. A tárgyalási univerzumot a természetesszámok körének vesszük, így nins szükségünk a természetes szám predikátumra. Arákövetkezést kétargumentumú predikátummal fordítjuk: xSy annyit tesz, mint hogy
x-re következik y. A nagyobb, mint viszonyt a számtanban megszokott módon, a
· · · < . . . szimbólummal jelöljük. Az legnagyobbnak lenni kifejezést kézenfekv® módonúgy értelmezzük, hogyminden másnál nagyobbnak lenni. Így a következtetés az alábbiformát ölti:

∀x ∃y ∀z (xSz≡ y = z)

∀x ∀y (ySx⊃ y < x)Tehát: ∃x ∀y (y 6= x⊃ y < x)Tekintsük a következ® interpretáiót:
U = {u1, u2, u3};

̺(S) = {〈u1, u2〉, 〈u2, u3〉, 〈u3, u1〉};

̺(<) = {〈u1, u2〉, 〈u2, u3〉, 〈u3, u1〉}.Ebben a struktúrában tehát a rákövetkezési reláió egybeesik a kisebb, mint reláióval.Az interpretáió a két premisszát igazzá, a konklúziót hamissá teszi, és így akövetkeztetést megáfolja. (A részleteket az olvasóra bízzuk; a következtetés egyalternatív elemzését lásd a 4) feladatban.)4. Feladatok1. Az alábbiakban a névkonstans, P egyargumentumú predikátum, R pedigkétargumentumú predikátum. Válassza ki a szabályosan szerkesztett formulákataz alábbi jelsorozatok közül! (Ezúttal nem hagytunk el zárójeleket.) Készítse el aszabályos formulák megszerkesztésének ágrajzát!(a) ∀x (P (x))(b) ∃x ∀y ∃z x = R(y, z)() ∀x (R(x, ∀y )⊃P (x))(d) ∀x ∀y (R(x, y)∼⊃P (x))(e) ((P (a) & ∀x (P (x)⊃P (a)))⊃∀x P (x))(f) ∀x ∃y ∼R(x, y)≡∼∃x ∀y R(x, y)(g) ∀x (∃y ∃z ∼ y = z⊃R(a, x))(h) ∀P ∃y P (y)(i) ∀x ∀x ∀x ∀x R(y, z)2. A következ® formulákban az a, b, P , R és S szimbólumok rendre az Éva, Tamás, fér�,szereti és vele akarja leélni az életét kifejezéseket képviselik. (xRy: x szereti y-t; xSy:
x y-nal akarja leélni az életét.) Fordítsa le magyar köznyelvre a formulákat! Próbáljonminél frappánsabban fogalmazni! (Köznyelvi mondatokban nins x és y!)(a) aSb & ∼ bSa & bRa



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 7(b) ∼∀x ∀y (xSy⊃xRy)() ∃x ∃y (xSy & ySx)(d) ∃x ∃y (aRx & xRy & ySa)(e) ∀x ((xRa & Px)⊃∼ bRx)(f) ∀x ((Px & xRa)≡ x = b)3. Tekintsük azt az els®rend¶ nyelvet, amelynek nem-logikai konstansai a P és a Qegyargumentumú predikátumok, valamint az R kétargumentumú predikátum. Legyen
U = {u1, u2, u3};

̺(P ) = {u1, u2};

̺(Q) = {u2, u3};

̺(R) = {〈u1, u1〉, 〈u1, u2〉, 〈u2, u3〉, 〈u3, u3〉}.Állapítsa meg az alábbi formulák igazságértékét! (Könnyíti a munkát, ha ábrávalszemléletessé teszi az interpretáiót.)(a) ∀x ∀y ∀z ((xRy & yRz)⊃(Px∨Qz))(b) ∃x ∃y ∃z ((xRy & yRz & zRx)() ∀x ((Px & Qx)⊃∼∃y (yRx & xRy))(d) Szerkesszen további három igaz formulát a nyelvben!4. Formalizálja az alábbi következtetéseket, majd állapítsa meg, hogy fentimeghatározásaink értelmében helyesek-e!(a) Minden fér� szeret legalább egy n®t.Éva n®.Tehát: Van legalább egy fér�, aki szereti Évát.(b) Ha a sorozat szerepl®i közül valaki bízik valakiben, akkor az utóbbi biztosannem bízik az els®ben.A néz®k sak azt szeretik, aki bízik önmagában.Tehát: A sorozat szerepl®i közül senkit sem szeretnek a néz®k.5. A Néhány szemantikai fogalom szakasz negyedik példájában szerepl® �legnagyobb�kifejezést úgy is értelmezhetjük, hogy �nins nála nagyobb�. Vajon emellett azértelmezés mellett is helytelen a következtetés?6. Az alábbi formulapárok közül melyek ekvivalensek és melyek nem?(a) ∃x Px∨∃x Qx ⇔? ∃x (Px∨Qx)(b) ∃x Px⊃∃x Qx ⇔? ∃x (Px⊃Qx)() ∃x Px≡∃x Qx ⇔? ∃x (Px≡Qx)(d) ∀x Px & ∀x Qx ⇔? ∀x (Px & Qx)(e) ∀x Px∨∀x Qx ⇔? ∀x (Px∨Qx)(f) ∀x Px⊃∀x Qx ⇔? ∀x (Px⊃Qx)(g) ∀x Px≡∀x Qx ⇔? ∀x (Px≡Qx)7. Az alábbi formulák között van egy logikai igazság, egy ellentmondás, valamint egyekvivalens pár. Keresse meg ezeket! Milyen feltételek mellett igaz az ötödik formula?(a) ∀x (aRx & xRb)



Mekis: Els®rend¶ nyelvek 8(b) ∀x (aRx & xRb)⊃ aRb() ∀x ∃y (yRx & y = a) & ∀y ∃z (yRz & y = b)(d) ∀x (aRx⊃ xRb)(e) ∀x (aRx & ∼ aRa)8. * Milyen következményekkel járna, ha nem kötnénk ki, hogy U 6= ∅?9. * Az els®rend¶ nyelvekben a predikátumok olyan természetes nyelvi kifejezésekfordítására szolgálnak, amelyek univerzálét fejeznek ki. Vajon a predikátumokhozterjedelmet rendel® ̺ függvény fentebbi meghatározása a nominalista vagy a realistaálláspontot támogatja az univerzálé-vitában?IrodalomRuzsa Imre [� Máté András℄: Bevezetés a modern logikába1.2.7. fejezet. Osiris, 20002 [19971℄.


