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Cardinal sequences and combinatorial principles

ćımű doktori munkájáról

A disszertáció a jelölt elmúlt t́ız évben keletkezett legfontosabb kutatási eredményeinek be-
mutatása. A ćımnek megfelelően két nagy témakör kerül tárgyalásra. Az első, hosszabb
rész topológikus terek Cantor-Bendixson felbontásában szereplő szintek számosságsorozataival
foglalkozik. A kérdés szuperatomos Boole algebrák struktúrájának vizsgálatánál került elő.
Mazurkiewicz és Sierpiński klasszikus eredménye szerint egy megszámlálható szuperatomos
Boole algebrát izomorfia erejéig meghatároz a számosságsorozata. A kérdés az volt, mi a
helyzet nem megszámlálható esetben. A vizsgálatba a topológia Stone dualitási tételével került
be: az algebra szuperatomos, ha a duális topológikus tér diszpergált, a számosságsorozat pedig
a tér Cantor-Bendixson felbontásból származó számosságsorozattal egyezik meg.

Amennyiben adott diszpergált topológikus terek egy osztálya (például lokálisan kompakt,
normális, vagy éppen 0-dimenziós), tekinthetjük ezen terek számosságsorozatait. A feladat
ezen sorozatok jellemzése. A Probléma nehézségét jól mutatja, hogy annak az egyszerű spe-
ciális esetnek a vizsgálata, miszerint milyen hosszú csak megszámlálható számosságot tar-
talmazó sorozatok léteznek, reménytelenül nehéznek tűnik. A jelöltnek a disszertációban is
ismertetett eredményei részben azt vizsgálják, hogyan lehet a bűvösnek tünő ω2-es hosszúságot
átlépni. (Az ugyancsak bűvös ω2 szélességet a jelöltnek sikerült először átlépnie.) Egy tipikus
eredmény (Theorem 2.2.1) szerint ha az alapmodellben a kontinuum éppen κ és az alapmo-
dellhez akárhány Cohen-valóst adunk, a bőv́ıtésben egy számosságsorozat legfeljebb κ darab
ω-t tartalmazhat. (κ = ω1-re péládul olyan modellt kapunk, amiben nincs sorozat amiben ω2

darab ω lenne). A másik irányból (Theorem 1.6.21) viszont az mondja ki, hogy ha bizonyos
“természetes” tulajdonságokkal rendelkező P kényszerképzettel forszolva van κ hosszúságú
ω-s sorozat, akkor minden δ < κ+ hosszú sorozat is kiforszolható (ugyanazon alapmodell
felett). Ezt Baumgartner és Shelah egy konstrukciójára alkalmazva kapjuk, hogy minden
δ < ω3 esetére konzisztens, hogy van δ hosszúságú ω-s sorozat.

Theorem 1.5.2 szerint mindent ω2 = 2ω hosszúságú, ω, ω1, ω2-ből álló sorozat konziszten-
sen előáll. Ezt a bizonýıtást általánośıtja (Theorem 1.7.1)-ben tetszőleges λ = 2ω reguláris
számosságra: minden ω2 hosszúságú ≤ λ számosságokat tartalmazó sorozat konzisztensen
előáll. A bizonýıtás fantasztikus példája egy sebészi precizitással kezelt bonyolult kombina-
torikus struktúrának (erősen stacionárius erős (ω1, λ)-félmocsár). Hasonlóan bonyolult kom-
binatorikus struktúrák zsonglőri kezelésére láthatunk példát az 1.8, 1.10 és 1.11 fejezetekben.
Minthogy ez utóbbiakban a használt technikák nagyon hasonlónak tünnek, kérdésem hogy
nem létezik-e valamilyen “kombinatorikai elv” amit a technika bizonýıt, és belőle mind a két
(esetleg még további) álĺıtás már következik?

A disszertáció második, rövidebb része olyan kombinatorikus elvekkel foglalkozik, melyek a
Cohen-modellekben igazak, és melyeknek érdekes (és közvetlenül csak nehezen bizonýıtható)
következményei vannak (lásd 2.2 fejezet). A disszertáció hat ilyen elvet is megfogalmaz,
kérdésem hogy ezek között az elvek között van-e valamilyen “erősségi” kapcsolat, illetve hogy
– azon ḱıvül, hogy mindannyian érvényesek a ¬CH + Cohen-modellekben –, függetlenek-e
egymástól?
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A 2.3, 2.4 és 2.5 fejezetek részben rendezett halmazok úgynevezett κ-Freese–Nation tu-
lajdonsággal foglalkoznak. Eredetileg projekt́ıv hálók bizonyos tulajdonságainak jellemzésére
találták ki, viszont többek kutatásainak eredményeképpen nagyon érdekes alkalmazásaira
derült fény (lásd például a 2.5. fejezet eredményeit). A 2.3 fejezetben a jelölt megfogal-
mazza egy �∗∗∗

κ,µ-vel jelölt kombinatorikus elvet, és megmutatja hogy a κ-FN tulajdonság bi-
zonyos további számosságfeltevések mellett ekvivalens az elvével. Ezt a jellemzést használva
megmutatja, hogy az elv a Chang sejtéssel összeegyeztethetlen. A technikailag elképesztően
nehéz bizonýıtás az öröklődően χ-nél kisebb számosságú halmazok H(χ) finomstruktúrájának
vizsgálatával történik. Bizonyos kombinatorikus elvek (�, ♦, ♣, stb.) L-beli érvényességének
némely bizonýıtása is ilyen finomstruktúrákat használ. Ilyen értelemben a κ-Freese–Nation
tulajdonság is kombinatorikus elvnek fogható fel. A 2.5 fejezet bizonýıtja a “P(ω) ω1-Freese–
Nation tulajdonságú” álĺıtásnak érdekes léıró halmazelméleti következményeit: például a Chi-
choń diagramm ugyanúgy két részre esik szét, mint Cohen-modellek esetében. Theorem 2.5.7
pedig visszautal a disszertáció első felére: ilyen feltétel mellett például az a sorozat, ami ω-val
kezdődik, ω2 hosszú és minden eleme ω vagy ω1, nem realizálódik. Kérdésem, hogy a második
rész elején emĺıtett C(κ), S(κ) és F (κ) elvek és az ω1-FN elv független-e?

Összefoglalva: a disszertációban ismertetett dolgozatok a témakör friss, érdekes és nehéz
eredményei. A bizonýıtási módszerek, a feltett és megválaszolt kérdések mind azt mutatják
hogy a jelölt témakörének alapos és kiváló művelője. A disszertáció messzemenőkig kieléǵıti
a fokozat megszerzéséhez szükséges követelményeket; mindehhez akár az első, akár a második
rész külön-külön is elegendő lett volna.

Ennek alapján javaslom a nyilvános vita kitűzését és a fokozat odaitélését.
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