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A kiválasztási axióma és a kontinuum hipotézis 

Régóta izgat a kiválasztási axióma és a kontinuum hipotézis kapcsolata. 1900-ban David 

Hilbert az általa felvetett fontos matematikai problémák között elsőként említette a 

kontinuumhipotézist. A megoldást Kurt Gödel és Paul Cohen adta a XX. század közepe 

táján, a bizonyításokat Cohen koronázta meg, amikor 1963-ban a forszolás új módszerét 

vezette be a bizonyításában.
1
 Gödel és Cohen bizonyításai alapján tudjuk, hogy kontinuum 

hipotézis konzisztens és független, azaz az állításnak sem a ZF-hez való hozzátétele sem az 

állítás tagadásának hozzáadása nem okoz ellentmondást. Ugyanez igaz a kiválasztási 

axiómára is. 

A következők ismertek a kiválasztási axióma és a kontinnum hipotézis kapcsolatáról: 

ZF+GCH   |=   AC
2
          (1) 

Ahol ZF jelöli a halmazelmélet Zermelo-Fraenkel axiómarendszerét
3
, GCH (global 

continuum hypothesis) a kontinuum hipotézis általános (globális) változatát jelenti
4
, AC 

(axiom of choice) pedig a kiválasztási axiómát. A |= azt jelenti, hogy az utána következők 

következnek az előtte állókból. 

Megjegyzés 

A kontinuum hipotézis nyilvánvalóan következik az általános kontinuum 

hipotézisből, ezért a következő is igaz: 

ZF+GCH  |=  CH         (2) 

Mivel a ZF-et feltételezve a GCH-ból következik az AC, ezért alkalmasabbnak gondolom 

„útválasztónak” a GCH-t csatolni a ZF-hez, majd a három GCH-variáns megfogalmazásából 

következtetni a belőle származtatható AC-variánsokra. A három eset közül az egyik az (1)-

ben leírt változat. 

Több korábbi cikkemben
5
 leírtam, hogy a helyiértékes számábrázolás lehetőségeit 

kihasználva elképzelhetőek olyan végtelen nagy számok, melyek minden természetes számnál 

nagyobbak, ugyanakkor kisebbek a    -nál. Ezeket tekintve három lényegesen eltérő eset 

fordulhat elő: 

 Nincs olyan szám, amely minden természetes számnál nagyobb, ugyanakkor kisebb 

a    -nál, ez épp a Cantor-féle CH-nak megfelelő eset, 

 Egyetlen olyan szám van, amely minden természetes számnál nagyobb, ugyanakkor 

kisebb a    -nál, nevezzük ezt az állítást CH1-nek, 

                                                           
1
 Most olvasom a Dover kiadó által 2008-ban újra kiadott változatát az 1994-ben megújított 1966-os kiadásnak: 

Paul J. Cohen, Set Theory and the Continuum Hypothesis 
2
 Fölösleges és félrevezető az (1) következő felírása: ZFC+GCH |- AC, azaz szükségtelen kibővíteni a ZF 

axiómarendszert a kiválasztási axiómával, mert épp az a lényeg, hogy a kiválasztási axióma következik az ZF 

axiómarendszer általános kontinnum hipotézissel kibővített változatából. 
3
 Ennek az axiómarendszernek a rövid áttekintése a mellékelt képen látható, melyet az internetről töltöttem le az 

alábbi helyről: http://math.chapman.edu/~jipsen/mathposters/settheoryaxioms.pdf 
4
 A kontinuum hipotézis a következő:     

  . Az általános kontinuum hipotézis pedig a következő:  
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 Az egyik legrészletesebb leírást tartalmazó cikk: http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-

id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html 
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 Végtelen sok olyan szám van, mely minden természetes számnál nagyobb, 

ugyanakkor kisebb a    -nál, nevezzük ezt az állítást CH2-nek. 

Az 5. lábjegyzetben idézett cikkben azt is megfogalmaztam, hogy a fentiek modellje egy-egy 

számsík, azaz 

 CH modellje a komplex számsík, nevezhetjük elliptikus számsíknak is, 

 CH1 modellje a parabolikus számsík, 

 CH2 modellje a hiperbolikus számsík, és ez egyben a valós téridő-kapcsolat 

modellje is, ahol a valós számtengely az időt, a képzetes számtengely a teret 

mintázza. 

A fentiek érdekessége az, hogy a Cantor-i értelemben ugyanannyi számpontot tartalmazó 

számsíkon modelleztem azokat a számrendszereket, melyek a természetes számok és az un. 

kontinuum valamint a közöttük lehetségesen elhelyezkedő számok topológiáját mutatják.
6
 

Fontos megjegyezni, hogy a kontinuum-nagy egyik számsíknak sem része, csak a kontinuum-

nagy és a természetes számok között esetlegesen elhelyezkedő végtelenül nagy számok a 

részei a számsíknak. 

Ezzel már körvonalazódik a ZF axiómarendszerből lehetségesen elágaztatható 

matematikákhoz vezető út. A megoldásra váró problémák száma azonban nem kevés, most 

csak a két legnagyobb kihívást említem: 

 Az előbb említett számsíkok csak a CH-t, illetve annak másik két megfogalmazását 

modellezik, ebből pedig nem tudok következtetni az AC-ra, ahhoz a GCH 

„számszerűsítésére” lenne szükségem. Ehhez például a számsíkok képzetes 

számainak, az i-, j-, k-val bevezethető általános – például többelemű – 

számhalmazra lenne szükségem.
7
 

 Gödel és Cohen bizonyításai tartalmazhatnak rejtett feltételezést. Erre a gyanúra az 

ad okot, hogy tudom, Gödel a teljességi és a nemteljességi tételének bizonyításakor 

is felhasználta a Cantor-féle diagonális módszert, melyről korábban beláttam, hogy 

többet feltételez a kelleténél
8
, legalábbis a természetes számok és a valós számok 

összehasonlításának bizonyításában. Így ellenőrzés nélkül nem fogadhatom el az 

AC-re, és a CH-ra vonatkozó bizonyításaikat. 
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