
Végtelen halmazokMekis PéterELTE BTK Logika Tanszék2011. deember 19.1. A végtelen és az ugyanannyiA Hilbert Szállóban supa egyágyas szoba van. Ezek a szobák egy vége nins folyosónhelyezkednek el. A folyosó az 1. szobaszámmal kezd®dik, utána jön a 2., és így tovább,a 100., a 10000. szoba; legnagyobb szobaszám pedig nins. Történetünk idején a szállózsúfolásig megtelt; minden szobába beköltözött már valaki. Ekkor újabb vendég érkezik,és szomorúan látja a Megtelt! táblát. A reepiós megszánja, és azt az utasítást adja amár beköltözött vendégeknek, hogy hurolkodjanak át az eggyel nagyobb számú szobába:az 1. lakója a 2.-ba, a 2. lakója a 3.-ba, és így tovább. Az új vendég pedig elfoglalja amegüresedett 1. szobát. Csodák sodája: senkinek nem kellett kiköltöznie a szállóból, ésmégis mindenki elfért. (Lásd az ábrát!)1. ábra. Egy új vendég elhelyezése.0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·Kisvártatva zsúfolásig tömött vége nins busz gördül a szálló elé. A reepiós ezúttalsem jön zavarba: a szálló minden lakóját arra utasítja, hogy költözzön a kétszeres sorszámúszobába. A 2. lakója a 4. szobába költözik, a 100. lakója a 200.-ba, és így tovább. A buszutasai pedig rendre elfoglalják a páratlan sorszámú szobákat: az 2. utas a 3. szobát, a 100.utas a 199. szobát, és így tovább. Csodák sodája: ismét mindenkinek jutott hely. (Lásd azábrát!) 2. ábra. Végtelen sok új vendég elhelyezése.0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·
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Mekis: Végtelen halmazok 2Ám mire mindannyian letelepedtek új szobájukban, újabb vendégek érkeznek, ezúttal avége nins buszok vége nins menetoszlopában. A reepiós némi gondolkodás után elkészítiaz ábrán látható költözési tervet: a nyilak mentén el®re haladva tölt®dik meg a 0., 1., 2.,3. stb. szoba. Ismét mindenkinek jutott hely a szállodában.3. ábra. Végtelenszer végtelen sok új vendég elhelyezése.H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 · · ·B0 0 B0 1 B0 2 B0 3 B0 4 B0 5 B0 6 · · ·B1 0 B1 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1 5 B1 6 · · ·B2 0 B2 1 B2 2 B2 3 B2 4 B2 5 B2 6 · · ·B3 0 B3 1 B3 2 B3 3 B3 4 B3 5 B3 6 · · ·... ... ... ... ... ... ... . . .Az el®z® bekezdésekben meghatározás nélkül használtuk a végtelen fogalmát; a példaazonban két meghatározási lehet®séget is sugall:1. Egy sokaságot végtelennek mondunk akkor, ha legalább ugyanannyi eleme van,amennyi természetes szám.2. Egy sokaságot végtelennek mondunk akkor, ha el tudunk bel®le venni úgy, hogyugyanannyi eleme maradjon.Egyáltalán nem triviális kérdés, hogy a két meghatározás ugyanazt a végtelenfogalmatvezeti-e be. A halmazelméletben az els® meghatározás standardizálódott; a második általbevezetett fogalmat pedig bevezet®jér®l Dedekind-végtelennek nevezzük.Mindkét meghatározás használja, de homályban hagyja az ugyanannyiság fogalmát.Hogyan pontosíthatjuk, mit is értünk ugyanannyin és nem ugyanannyin? Kézenfekv® lenne,hogy akkor mondjuk két halmazra, hogy ugyanannyi elemük van, ha azokat külön-különmegszámolva ugyanazt az értéket kapjuk. Ha például a pikoló�ú azt az utasítást kapja, hogyellen®rizze, ugyanannyi villa van-e az asztalokon, mint kés, akkor megteheti, hogy külön-külön összeszámolja a villákat és a késeket, majd összeveti a két számolás eredményét. De eza módszer nem vezet élra végtelen halmazok esetében, hiszen nem tudjuk összeszámolnipéldául a természetes számokat; márpedig éppen a végtelenségre szeretnénk kritériumotadni.Szerensére más lehet®ség is van. A pikoló�ú megteheti például, hogy nem kezdszámolgatásba, hanem azt ellen®rzi, hogy a terítékeken minden villához tartozik-e pontosanegy kés, és minden késhez tartozik-e pontosan egy villa. Másként fogalmazva: kölsönösenegyértelm¶ megfeleltetésbe hozza a terített asztalokra tett villák és a kések halmazát.Ugyanígy járt el a Hilbert Szálló reepiósa is, amikor az összes szoba halmazátmegfeleltetésbe hozta a 2-nél nagyobb számú szobák halmazával, vagy a páros számúszobákéval, és így tovább. A kölsönösen egyértelm¶ megfeleltetés módszere a végtelenhalmazokra is körkörösség nélkül alkalmazható.Az ugyanannyiságnak a kölsönösen egyértelm¶ megfeleltetés fogalmára támaszkodó,a halmazelméletben általánosan bevett meghatározását David Hume-nak szokták



Mekis: Végtelen halmazok 3tulajdonítani. Ez a hivatkozás ugyan nem teljesen pontos, mert Hume � er®senmegkérd®jelezhet® módon � számok és nem halmazok között értelmezett hozzárendelésr®lbeszél, de tiszteletben tartjuk a hagyományt, amely Hume-elvként emlegeti ameghatározást.Két halmazról tehát akkor és sak akkor mondjuk, hogy ugyanannyi elemük van�ha elemeik kölsönösen egyértelm¶en megfeleltethet®k egymásnak. De mit is értünkmegfeleltetésen? A pikoló�ú párosítja a villákat a késekkel; rendezett párokat keres,amelyek els® tagja egy villa, a második pedig kés. Kézenfekv®, hogy ilyen rendezett párok(rendezettek, hiszen számít a tagok sorrendje) halmazának tekintsük a megfeleltetéseket is.Ez megfelel annak a törekvésünknek, hogy a halmazelméletben amit sak lehet, szeretnénkhalmaznak tekinteni.Ha adott egyH és egyG halmaz, és egy Rmegfeleltetés úgy, hogyR elemeinek els® tagja
H-beli, második tagja pedig G-beli elem, akkor R-t reláiónak nevezzük. Azokat a H-belielemeket, amelyek legalább egy R-beli párban szerepelnek, R értelmezési tartományánaknevezzük; G ilyen elemeit pedig R értékkészletének. Ha R-ben nins két olyan pár,amelyekben az els® elem közös, akkorR-t pariális függvénynek nevezzük. Ha ezen felül mégaz is teljesül, hogy H minden eleme szerepel legalább egy párban, akkor totális függvényr®lvagy egyszer¶en függvényr®l beszélünk. Függvény helyett mondunk leképezést is. Ha Gminden elemét felhasználtuk, akkor a függvényt szürjektívnek vagy szürjekiónak nevezzük.Ha nins két olyan pár, amelynek a második tagja közös, akkor a függvényt invertálhatónak,injektívnek vagy injekiónak mondjuk. Végül ha a függvény injektív és szürjektív is, akkorbijektív vagy bijekió.A fentiek fényében újrafogalmazzuk az ugyanannyiság meghatározását. A H halmaznakugyanannyi eleme van, mint a G halmaznak akkor és sak akkor, ha létezik H-ból G-bebijektív leképezés. Ekkor azt is mondjuk, hogy H ekvivalens G-vel; az ugyanannyiságrapedig halmazekvivaleniaként hivatkozunk. Bevezetünk egy jelölést is:

H ≈ GHa két halmaznak nem ugyanannyi eleme van, akkor intuitíve evidensnek t¶nik, hogyaz egyiknek több eleme van, mint a másiknak. Meghatározásainkkal alkalmazkodunk ehhezaz intuitív elváráshoz. A H halmaznak több eleme van G-nél akkor és sak akkor, ha H-ból
B-be bijekió nem vezet, de injektív leképezés igen. Erre is bevezetünk egy jelölést:

H ≨ GHárom kérdés vet®dik fel a halmazok összemérhet®ségével kapsolatban:1. Van-e más lehet®ség, mint hogy a H és a G halmaz vagy ekvivalens, vagy az els®nektöbb eleme van, vagy a másodiknak van több eleme?2. Lehet-e két halmaznak kölsönösen több eleme a másiknál?3. A Hilbert szállós példák azt sugallják, hogy bármely két végtelen halmaznakugyanannyi eleme van. Igaz ez?Az els® és a második kérdés megválaszolása túlmegy a kereteinken. A harmadikat azonbanmegválaszoljuk, éspedig nemmel.A halmazelmélet kezdetét a történészek ahhoz szokták kötni, hogy Cantor 1873-ban bebizonyította: több valós szám van, mint amennyi természetes szám. Mi nem azeredeti bizonyítást követjük, hanem egy kés®bbi, 1891-est, amely egy nevezetes bizonyításimódszer, a diagonalizálás els® példája. (Ezt a módszert használjuk majd a Cantor-tételbizonyításában és a Russell-paradoxonban is; de Gödel nemteljességi tétele vagy a Churh�Turing tétel bizonyítása is diagonalizáióra épül.)



Mekis: Végtelen halmazok 4Állítás (Cantor) A valós számok halmazának több eleme van, mint a természetesszámokénak.Bizonyítás : Mivel minden természetes szám egyben valós szám is, az világos, hogytermészetes számból nem lehet több. Megmutatjuk, hogy ugyanannyi sem lehet bel®lük.Mi több: azt fogjuk megmutatni, hogy már a 0 és 1 közötti valós számok sem lehetnekugyanannyian, mint a természetes számok. Ehhez el®ször indirekt módon tegyük fel,hogy mégissak ugyanannyian vannak; tehát hogy a Hilbert Szálló reepiósa nagytalálékonyságában képes volt beköltöztetnie a szállójába egy olyan busz utasait, amelybenaz ülések a 0 és 1 közötti valós számokkal lettek beszámozva. Meg fogjuk mutatni, hogy afeltevés ellentmondásra vezet.Az ülésszámokat végtelen tizedestörtként ábrázoljuk. (Kívül esik a kompeteniánkon aza kérdés, valóban minden valós szám felírható-e végtelen tizedestört alakban; ezt higgyükel bizonyítás nélkül, ahogy az iskolában is tettük.) A tizedestörtek számjegyek, vagyis0 és 9 közötti természetes számok végtelen sorozatai. A reepiós tehát valami e�élehozzárendelést talált a természetes számok (szobaszámok) és a végtelen tizedestörtek(ülésszámok) között:0 −→ 0, 2 3 4 4 7 . . .1 −→ 0, 5 4 4 6 1 . . .2 −→ 0, 3 9 7 2 8 . . .3 −→ 0, 3 9 2 2 8 . . .4 −→ 0, 3 9 2 2 8 . . .... ... . . .Most vezessünk be egy új végtelen tizedestörtet, c-t a következ® módszerrel. c els® jegyelegyen 4, ha a hozzárendelés els® tagjának els® jegye nagyobb 4-nél; és legyen 5, ha eza jegy kisebb 5-nél. És ugyanígy az összes többi jegyre; c századik jegye legyen 4, ha ahozzárendelés századik tagjának századik jegye nagyobb 4-nél; és legyen 5, ha ez a jegykisebb 5-nél.0 −→ 0, 2 3 4 4 7 . . .1 −→ 0, 5 4 4 6 1 . . .2 −→ 0, 3 9 7 2 8 . . .3 −→ 0, 3 9 2 2 8 . . .4 −→ 0, 3 9 2 2 8 . . .... ... . . .
c = 0, 5 5 4 5 4 . . .Világos, hogy c egy 0 és 1 közötti valós szám; tehát feltevésünk szerint szerepelnie kell ahozzárendelésben. De nem szerepelhet, hiszen a lista minden egyes tagjától eltér; az els®t®lpéldául az els® helyen, a századiktól pedig a századik helyen. Ellentmondásra jutottunk;tehát el kell vetnünk azt a feltevést, hogy a természetes számokat bijektív módon le lehetképezni a valós számokra. �Tehát legalább kétféle végtelent meg tudunk különböztetni: a természetes számokét ésa valós számokét. De ennél még súlyosabb a helyzet: Cantor érvének általánosításával aztis meg tudjuk mutatni, hogy bármely H halmazhoz találhatunk olyan halmazt, amelynektöbb eleme van H-nál. De ehhez el®bb be kell vezetnünk két fogalmat. Akkor és sak akkormondjuk, hogy a G halmaz részhalmaza a H halmaznak, ha G minden eleme egyben H-nakis eleme. Például a páros számok halmaza részhalmaza a természetes számok halmazának,az utóbbi pedig a valós számokénak. A viszonyt a következ®képpen jelöljük:

G ⊆ HA meghatározás értelmében bármely halmaz részhalmaza önmagának. Ha ezt az esetet kiakarjuk zárni, akkor a valódi részhalmaz fogalmát használjuk. G valódi részhalmaza H-nakakkor és sak akkor, ha részhalmaza, de nem azonos vele. Jelekben:
G ( H



Mekis: Végtelen halmazok 5(A Dedekind-végtelen fogalmának meghatározását például úgy is átfogalmazhatjuk, hogyegy halmaz akkor és sak akkor Dedekind-végtelen, ha van olyan valódi részhalmaza, amelyekvivalens vele.)Egy H halmaz összes részhalmazának halmazát pedig H hatványhalmazának nevezzük.Ennek jelölése:
P(H)A részhalmazok közé nem sak maga a H halmaz tartozik, hanem az üres halmaz is,amelyet ∅ jelöl, és amely olyasféle szerepet tölt be, mint a számok között a nulla. Ígypéldául a kételem¶ {1, 2} halmaz részhalmazai között megtaláljuk az üres halmazt, az 1-et tartalmazó egyelem¶ halmazt, a 2-t tartalmazó egyelem¶ halmazt és magát az {1, 2}halmazt is. A kételem¶ {1, 2} hatványhalmaza tehát a négyelem¶

P({1, 2}) =
{

∅, {1}, {2}, {1, 2}
}halmaz; és hasonlóképpen az {1, 2, 3} halmaz hatványhalmaza a nyolelem¶

P({1, 2, 3}) =
{

∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}
}halmaz lesz. Egyszer¶ számolással ellen®rizhet®, hogy egy n elem¶ halmaznak mindig 2neleme van (egy-egy részhalmazba egy elemet vagy beleveszünk, vagy sem; ez minden elemesetében megkétszerezi a lehet®ségeket), és bármely n természetes számra n < 2n. Tehátegy H véges halmaz hatványhalmazának mindig több eleme van, mint magának H-nak.Megmutatjuk, hogy ez végtelen halmazok esetében is így van.Cantor-tétel Bármely halmaznak több részhalmaza van, mint eleme. (Bármely halmazhatványhalmaza nagyobb, mint az eredeti halmaz.)Bizonyítás : Legyen H egy tetsz®leges halmaz. El®ször megmutatjuk, hogy Hrészhalmazaiból legalább annyi van, mint elemeib®l. Ehhez elég bevezetni az f(x) = {x}leképezést, amely H minden elemét egy részhalmazba képezi és invertálható (injektív, denem szürjektív).Másodszor megmutatjuk, hogy a két halmaznak nem lehet ugyanannyi eleme. Indirektmódon tételezzük fel, hogy ugyanannyi van; látni fogjuk, hogy a feltevés ellentmondásravezet. Ha H-nak ugyanannyi eleme van, mint P(H)-nak, akkor van legalább egy bijekióaz els® halmazból a másodikba. Legyen f egy ilyen. Ha x a H eleme, akkor f(x) a Hrészhalmaza. Két eset lehetséges; vagy x ∈ f(x), vagy x /∈ f(x). Ez a tulajdonság két részreosztja a H halmazt; nevezzük ezeket fels®nek, illetve alsónak. Nevezzük C-nek az alsó részt,tehát azt, amelynek elemei nem elemei önnön képüknek: C = {x : x ∈ H & x /∈ f(x)}. Crészhalmaza H-nak, tehát eleme P(H)-nak. Mivel f szürjektív, H-nak van pontosan egyolyan c eleme, amelyre f(c) = C. Kérdés mármost, hogy c a H melyik felében van. Haa föls®ben, akkor egyrészt c ∈ C, hiszen felül azok az elemek vannak, amelyek elemei aképüknek; másrészt c /∈ C, hiszen C az alsó rész. De ha alul van, akkor egyrészt c ∈ C,hiszen C van alul; másrészt c /∈ C, hiszen alul azok az elemek vannak, amelyek nem elemeia képüknek. Mindenképpen ellentmondásra jutunk. �A Cantor-tétel következményeként a végtelenre nem lehet többé úgy gondolni, minta mennyiségek fels® határára. Úgy t¶nik, hogy ha egyáltalán megengedjük a végtelenhalmazok létezését, akkor meg kell engednünk az egyre nagyobb végtelen halmazokhierarhiáját is. De valóban hierarhikus a halmazok elemszám szerinti elrendezése? Vegyükújra szemügyre a korábban már felvetett problémát: nem fordulhat-e el®, hogy két halmazkölsönösen nagyobb legyen egymásnál?2. Naiv halmazelméletMindeddig informális keretek között dolgoztunk, tisztázatlan el®feltevésekkel. Ezt szokásnaiv halmazelméletnek is nevezni. Mi azonban mást fogunk naiv halmazelméleten érteni;



Mekis: Végtelen halmazok 64. ábra. A Cantor-tétel: a /∈ f(a); b ∈ f(b). Vajon c ∈ f(c) vagy c /∈ f(c)?
H P(H)

C
a

c

b

f(a)

C = f(c)

f(b)

egy olyan els®rendben formalizált elméletet, amelyben pontosan tisztázott el®feltevésekkeldolgozunk. Ez az elmélet hamarosan inkonzisztensnek fog bizonyulni.Most és a továbbiakban standard els®rend¶ logikai nyelven fogjuk kifejtenihalmazelméleti elgondolásainkat. Összesen két nem-logikai jelet fogunk használni; az egyikaz elemként való tartalmazás ∈ jele; ez egy kétargumentumú predikátum (reláiójel), és
x ∈ y szándékolt jelentése az lesz, hogy x értéke eleme y értékének. A másik nem-logikaijelünk a halmazság M jele; ez egyargumentumú predikátum, és Mx szándékolt jelentése azlesz, hogy x halmaz.Az M predikátum használatával megengedjük, hogy ne sak halmazok legyenekelméletünk tárgyai. Azokat a dolgokat, amelyek nem halmazok, {urelementeknek} (vagyatomoknak; urelement, atom) Ez az engedékenység azonban nem könnyíti meg, hogy azinformális tárgyaláshoz hasonlóan �zikai, nyelvi és matematikai objektumok halmazairólbeszélhessünk; ugyanis erre ninsenek nyelvi eszközeink. Ahhoz, hogy halmazelméletimegfontolásainkat alkalmazni tudjuk e területeken is, valahogy reprezentálni kell estruktúrákat a halmazelméletben. Ez nagyon sok esetben sikerrel elvégezhet®; mi etekintetben egyetlen feladatra, a természetes számok logikai reprezentálásának lehet®ségeirefogunk konentrálni. (Menet közben azért de�niálunk más alapvet® matematikai fogalmakatis, mint például a rendezett párt vagy a függvényt.) Látni fogjuk, hogy számos ilyenlehet®ség van, amelyek egymástól fontos vonásokban különböznek.Elméleti el®feltevéseink egy részét már a nyelv és a logikai keretek megválasztásávalrögzítettük. További el®feltevéseinket axiómákban fogalmazzuk meg. Els® el®feltevésünk ahalmazok és az urelementek viszonyára vonatkozik. Az utóbbiak lehetnek halmazok elemei;de nekik maguknak nem lehetnek elemeik.NH1. Halmazaxióma Aminek eleme van, az halmaz.

∀x (∃y y ∈ x⊃Mx)Azt természetesen nem követeljük meg, hogy aminek ninsenek elemei, az ne legyenhalmaz; szeretnénk nemsokára bevezetni az üres halmazt. (Járható, de kényelmetlen útvolna üres halmaz nélkül kifejteni a halmazelméletet.) Azt is érdemes megjegyezni, hogynem követeljük meg urelementek létezését; fenntartjuk azt a lehet®séget, hogy az Mpredikátum minden dologra igaz legyen.Második el®feltevésünk azzal kapsolatos, hogy a halmazokat elemeik egyszer¶,strukturálatlan összességeként gondoljuk el; eltekintünk attól, hogy ezek az összességekmiképpen adottak a számunkra. Halmazelméleti kontextusban egyedül annak vanjelent®sége, hogy mi eleme egy összességnek, és mi nem az.



Mekis: Végtelen halmazok 7NH2. Extenzionalitás Ha két halmaznak ugyanazok az elemei, akkor a kett® ugyanaza halmaz.
∀x ∀y

(

(

Mx & My & ∀z (z ∈ x≡ z ∈ y)
)

⊃ x = y
)Ebben az esetben természetesen az állítás megfordítása is az el®feltevéseink közé tartozik;de az, hogy ha x és y ugyanaz a halmaz, akkor az elemeik is ugyanazok, a standard els®rend¶logikában logikai igazság.A naiv halmazelméletben még egy el®feltevéssel fogunk élni; ez pedig az, hogya halmazokat adott tulajdonságú dolgok összességeként határozzuk meg, és az adotttulajdonságú dolgok mindig halmazt alkotnak. Tulajdonságon olyan tulajdonságot értünk,amelyet nyelvi eszközeinkkel, nyitott mondat formájában ki tudunk fejezni; állításunk tehátaz, hogy tetsz®leges nyitott mondat halmazt határoz meg.NH3. Komprehenzió Tetsz®leges nyitott formula meghatároz egy halmazt.

∃y
(

My & ∀x
(

x ∈ y≡ϕ(x)
))� ahol ϕ(x)-ben az y változónak nins szabad el®fordulása.A komprehenziós axióma nem konkrét formula, hanem � hasonlóan a Peano-aritmetikaindukiós axiómájához � séma, mivel els®rend¶ nyelvben nem tudunk a nyitott formulákkalkifejezhet® tulajdonságok felett kvanti�kálni. A �nyitott mondat� kifejezés némilegfélrevezet®, hiszen nem követeljük meg, hogy ϕ(x)-ben az x változónak legyen szabadel®fordulása. És persze x-en kívül más változóknak is lehet szabad el®fordulása ϕ(x)-ben; ezeket a tulajdonság paramétereinek nevezzük. Az x változót az tünteti ki, hogya halmazkomprehenziót rá végezzük el. Mint a példákból látni fogjuk, a paramétereksegítségével képesek leszünk egyetlen komprehenzióval sok halmazt egy sapásra bevezetni.Példák a komprehenziós séma alkalmazására A komprehenziós sémából bármely

ϕ(x) formula behelyettesítésével kapunk egy konkrét formulát, amely azt állítja, hogy aparaméterek bármely értéke mellett létezik legalább egy y halmaz, amelynek a formulátkielégít® dolgok, és sakis ezek a dolgok az elemei. Az extenzionalitási axiómából pedigkövetkezik, hogy a paraméterek bármely értéke mellett ilyen halmazból legfeljebb egy van.Ez legitimálja a halmazok bevezetésének szokásos jelölését:
H = {x : ϕ(x)}Ezt a jelölést halmazabsztrakiónak nevezzük.1. Üres halmaz: ϕ(x) : x 6= x

∅ =
def

{x : x 6= x}Az üres halmazt természetesen bevezethettük volna számos más formulával is.Valójában az összes ellentmondás vagy az axiómáknak ellentmondó formula az üreshalmazt határozza meg; például
∅ = {x : ∃z ∃w (∼Mz & w ∈ z)}.Ez utóbbi egyben példa a komprehenziós séma olyan alkalmazására, amelyben ϕ(x)zárt formula.2. Összes halmaz halmaza: ϕ(x) : Mx

VM =
def

{x : Mx}Mivel VM maga is halmaz, a meghatározás példa arra, hogy elméletünkben halmazoklehetnek önmaguk elemei is: VM ∈ VM.



Mekis: Végtelen halmazok 83. Univerzális halmaz: ϕ(x) : x = x

V =
def

{x : x = x}Axiómáinkból nem következik, hogy vannak urelementek. Ha ninsenek, akkor VM =
V; de mindenképpen VM ⊆ V, VM ∈ V, V ∈ VM és VM ∈ VM.4. Szingleton: ϕ(x) : x = u

{u} =
def

{x : x = u}Itt látjuk az els® példát a paraméterek alkalmazására. Az x = u formula u bármelyértékére bevezeti az {u} egyelem¶ (szingleton) halmazt.5. Párhalmaz: ϕ(x) : x = u∨x = u′

{u, u′} =
def

{x : x = u∨x = u′}A szingletonképzés felfogható a párképzés speiális eseteként is, ahol az u és az u′paraméterek értéke megegyezik.6. n-elem¶ halmaz: ϕ(x) : x = u1 ∨ . . .∨x = un

{u1, u2, . . . , un} =
def

{x : x = u1 ∨ . . .∨x = un}Minden egyes n-re a komprehenziós axióma külön példányát kapjuk, amely biztosítjaaz n-elem¶ halmazok elemfelsorolással való bevezetését. Végtelen halmazokattermészetesen nem tudunk elemfelsorolással bevezetni.7. Unió: ϕ(x) : x ∈ u∨x ∈ u′

u ∪ u′ =
def

{x : x ∈ u∨x ∈ u′}8. Metszet: ϕ(x) : x ∈ u & x ∈ u′

u ∩ u′ =
def

{x : x ∈ u & x ∈ u′}9. Komplementer: ϕ(x) : x /∈ u
ū =

def

{x : x /∈ u}Az eddigiekb®l könnyen bizonyítható, hogy a naiv halmazelméletben a halmazokBoole-algebrát alkotnak.10. Russell-halmaz: ϕ(x) : x /∈ x

R =
def

{x : Mx & x /∈ x}11. Hatványhalmaz: ϕ(x) : ∀z (z ∈ x⊃ z ∈ u)

P(u) =
def

{x : ∀z (z ∈ x⊃ z ∈ u)}A Cantor-tétel bizonyítása ugyanúgy történik, mint az informális halmazelméletifejtegetéseinkben. Egy fontos ponton azonban támaszkodunk a komprehenzióssémára; a C = {x : x ∈ H & x /∈ f(x)} halmaz bevezetésénél.



Mekis: Végtelen halmazok 9ParadoxonokRussell-paradoxon A Russell-halmazt a komprehenziós séma következ® esetével kapjukmeg:
∃y

(

My & ∀x (x ∈ y≡ x /∈ x)
)Ez elméletünk egyik axiómája, amelynek logikai következménye az alábbi formula:

∃y (y ∈ y≡ y /∈ y)Ez pedig ellentmondás.Cantor-paradoxon Tekintsük az összes halmaz halmazának hatványhalmazát. Világos,hogy P(V) = V. Az is világos, hogy az identikus leképezés bármely halmaz és sajátmaga közt. Másrészt a Cantor-tételb®l tudjuk, hogy V és P(V ) között nem lehetségesbijeió. Ez ellentmondás.A két paradoxon között fontos különbség, hogy míg a Russell-paradoxon közvetlenülkövetkezik a komprehenziós séma megfelel® esetéb®l, a Cantor-paradoxon sak akkor, hasikerült bizonyítani a Cantor-tételt. Tehát vagy a VM = {x : Mx} absztrakióról, vagy a
{x : x ∈ H & x /∈ f(x)} absztrakióról le kell mondanunk. Tehát az biztos, hogy korlátoznikell a halmazkomprehenziót; de nem egyértelm¶, hogy hogyan.Menekülés a paradoxonoktól A 20. század elején a fenti két paradoxon � és mégnéhány hozzájuk hasonló � hatalmas lökést adott a logika és a matematika fejl®désének.A paradoxonoktól való megszabadulásra és a halmazelmélet újjáépítésére számos kísérletszületett: ezek közül a Zermelo-Fraenkel halmazelmélet vált a standard axiómarendszerré.Ismertetése túlmegy a jelen kereteinken, de annyit érdemes megemlíteni, hogy ebben azelméletben a naiv komprehenziós elv helyett egy szerényebb halmazmeghatározási elvérvényesül; a szeparáiós elv. Az utóbbi szerint ha adott egy halmaz, akkor bármely,a halmezelmélet nyelvén megfogalmazott (paraméteres) tulajdonság kimetszi annak egyrészhalmazát:Szeparáió Tetsz®leges nyitott formula meghatározza bármely halmaz egy részhalmazát.

∀z
(

Mz⊃∃y
(

My & ∀x
(

x ∈ y≡(x ∈ z & ϕ(x))
))

)� ahol ϕ(x)-ben az y változónak nins szabad el®fordulása.Ezzel a sémával sem az univerzális halmazt, sem a Russell-halmazt nem lehetbevezetni. Nem ismert olyan ellentmondás, amely erre a sémára lenne visszevezethet®.Másfel®l viszont önmagában nem is alkalmas halmazok bevezetésére; hiszen sak mármeglev® halmazokra támaszkodva tudunk vele halmazokat bevezetni. Ezért a Zermelo-Fraenkel halmazelméletben kiegészít® axiómákra van szükség, amelyek néhány alapvet®halmazkonstrukió � például az üres halmaz vagy a párhalmazok � létezését szavatolják.


