
Milyen idősek a csillagok?
A Meteorban már többször olvashattunk 
arról, hogy a Világegyetem korának 
meghatározása egyre nagyobb problé
mákat vet fel (1. Meteor 1995/2. 3. o.). A 
galaxisok, távoli objektumok vizsgálata 
arra utal, hogy a Világegyetem viszony
lag fiatal, 9-11 milliárd éves. A Tejút
rendszer csillagai azonban más kort mu
tatnak, a legidősebb gömbhalmazok 
12-18 milliárd évesek lehetnek. Nehéz 
olyan Világegyetemet elképzelni, mely
ben önmagánál idősebb égitestek lenné
nek.

Sokan a csillagok oldaláról próbálják 
csökkenteni a különbséget, megfiatalítva 
a gömbhalmazokat. Robin M. Catchpole 
(Royal Greenwich Observatory) és Mi
chael W. Feast (University of Cape 
Town) a Hipparcos mesterséges hold 
adataival jutottak erre a következtetésre. 
A Hipparcos az elmúlt években mintegy 
120 ezer közeli csillag pozícióját határoz
ta meg az égen, 100-szor pontosabban, 
mint azt a földfelszínről tudnánk. A két 
szakember a cefeida változók periódus
fényesség relációját vizsgálta újra a 26 
legközelebbi ilyen csillagnál. Ezek az 
égitestek alapvetőek a távolságmérés
ben, mivel fényváltozásuk periódusa ab
szolút fényességüktől függ. Segítségük
kel „kisebb" távolságokat mérhetünk, és 
más távolságmérési módszerek is rész
ben rajtuk alapulnak. A Hipparcos-ada- 
tok elemzéséval arra jutottak, hogy a 
cefeidák korábbi távolságértékeit módo
sítani kellene. így nem csak ezek a 
csillagok kerülnek távolabb, hanem köz
vetett módon egyéb objektumok is. Sok 
galaxis tehát messzebb lehet, mint ko
rábban gondoltuk. A Nagy Magellán- 
feihő távolságára 179 ezer fényévet kap
tak a korábbi 163 ezer helyett.

Sajnos a fenti eredményeket erősen 
megkérdőjelezik Szabados László (MTA 
Csillagászati Kutatóintézete) legújabb 
vizsgálatai. A Hipparcos által mért 
közeü cefeidák között ui. nagy számban 
fordulnak elő kettősök, amelyekben a 
látszó pályamenti mozgás összemérhető 
a parallaxissal, így annak mérése igen 
bizonytalanná válik.

(Ugyancsak a Hipparcos eredményeit 
használták fel Floor van Leuwen (Royal 
Greenwich Observatory) és kollégái. Ők 
a Nagy Magellán-feíhő távolságára 
166-171 ezer fényévet kaptak, mira 
változók segítségével.) Az eredményeket 
tovább extrapolálva, a Világegyetem 
mérete mintegy 10%-kal növekedne 
meg, kora pedig közel 1 milliárd évvel 
lenne több a fenti elgondolás szerint. Az 
új cefeida relációt az RR Lyrae típusú, 
ugyancsak távolságmérésre használt 
csillagokra is kiterjesztették. Eszerint az 
RR Lyrae csillagok gyakran fényesebbek 
és fiatalabbak lehetnek, mint azt koráb
ban gondoltuk. Ezzel pedig az őket tar
talmazó gömbhalmazok is „megfiata
lodnak".

Allen V. Sweigart (NASA Goddard 
Space Flight Center) a csillagok fejlő- 
désútját „szépítgetve" próbált a kor-pa
radoxonra gyógyírt találni. Szerinte a 
hélium a csillagok magjából lassan ki
felé, a felszín felé tud áramlani. Emiatt 
az idősebb, jelentős héliumtartalmú 
csillagok fényesebbek lehetnek, mint azt 
korábban gondoltuk. Az idősebb égites
tek felszínén a nehéz elemek (főleg alu
mínium) különböző gyakoriságban mér
hetők — ez olyan belső áramlásra is 
utalhat, amely a magtól a felszínig visz 
anyagokat. Az így előálló fényesség 
növekedés hatását számítógépes model
lezéssel alkalmazta RR Lyrae csillagok -
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ra. Ha azok valóban fényesebbek lenné
nek, a gömbhalmazok távolabb volná
nak, mint korábban gondoltuk. A fé
nyesség 10%-nyi növekedése egyes 
gömbhalmazokat 1,5 milliárd évvel is 
„megfiatalíthat”, a korábbi eredmények
hez képest. A fenti elméleteket termé
szetesen fenntartásai kell fogadni. Amint 
kiélesedett az ellentét a közeli csillagok 
és a távoü galaxisok korát illetően, azon
nal több megoldási lehetőség is felme
rült. Azt, hogy melyik fedi a valóságot, 
egyelőre nem tudni. (Science News 
1996/12/14,199712115 — Kru, K sl)

A Világegyetem tágulási ütemét a 
Hubble-áüandóval jellemezhetjük. Erre 
a különféle mérési módszerek eltérő 
értékeket adtak 100 és 50 km/s/Mpc 
között. Az alábbi kutatók a két szélső 
érték közül a kisebbhez közeli ered
ményre jutottak. Adam Reiss, William 
Press és Robert Kirshner (Harvard 
University) 20 la típusú szupernóvát 
vizsgált távoli galaxisokban. Az la típu
sú szupernóvák az elméletek szerint 
közel azonos fényességűek — így kitű
nően használhatók távolságmérésre. 
Adataik a Hubble-konstansra 64 
km/s/Mpc-et adtak. Egy másik kutató- 
csoport, Duncan Foerbes (Lick Observa
tory) vezetésével a Hubble Űrteleszkó
pot használta távolság becslésre. Az 
NGC 5846 óriás elliptikus galaxis gömb
halmazainak a fényességét mérték meg. 
Ezek fényességét a Tejútrendszer — 
vélhetőleg hasonló — gömbhalmazaihoz 
hasonlítva, 95 millió fényévre helyezték 
a csillagvárost. Ez a Hűbble-állandóra 65 
km/s/Mpc értékkel szolgált. A Világe
gyetem égitestjeinek távolság- és kor 
adatai egyelőre igen nagy szórást mu
tatnak — a helyzet mintha csak bonyo
lódna. (Astronomy 1997/4 — Kru)

Távoli gammafelvillanás
Bár a gammafelvillanások létezéséről 
már három évtizede tudunk, a közel
múltig azonban az égen egyenletesen, 
véletlenszerűen elosztó forrásokról nem 
lehetett tudni, hogy miféle égitestek, de 
még csak azt sem, hogy közel vannak-e, 
vagy távol.

Egy új vizsgálat részeként (mivel a 
gamma burstök égi pozíciói csak jelentős 
hibával határozhatók meg) a gamma- 
kitörések pozíciójának hibaellipsziseit 
hasonlították össze véletlenszerűen kivá
lasztott hasonló égi területekkel az infra
vörös tartományban. A korábban vég
zett hasonló (de nem infravörös tarto
mánybeli) mérések mind azt az ered
ményt hozták, hogy a gamma bursterek 
égi eloszlása nem hozható kapcsolatba 
semmilyen más csillagászati objektum 
eloszlásával. Most viszont az infravörös 
tartományban az derült ki, hogy 
ezekben a hibaellipszisekben szignifi
kánsan több távoli galaxis van, mint a 
véletlenszerűen kiválogatott hasonló 
méretű területeken. Ez összhangban van 
azzal az elmélettel, mely szerint a gam
mafelvillanások távoli galaxisokban be
következő neutroncsillag-összeolvadá
sok lehetnek.

Egy másik megfigyelés ugyanezt a ké
pet erősíti. A BeppoSAX nevű olasz mes
terséges holdat külön arra fejlesztették 
ki, hogy sikerüljön végre kimutatni a 
gamma hullámhossztartományban je
lentkező felvillanások röntgen, sőt ezen 
keresztül akár optikai megfelelőit is.

A fedélzeten levő Gamma Ray Burst 
Monitor berendezés 1997. február 
28,123620-kor (JD) közepes erősségű, 
sokcsúcsos gammafelvillanást jelzett. Az 
egy nagyobb és három kisebb főcsúcsot 
tartalmazó burst mintegy 80 másod
percig tartott.

Az első feladat az volt, hogy megha
tározzák a gammakitörés pozíciójának 
hibaellipszisét. Ez (más mérőholdak 
adatainak a bevonásával) mintegy 8 óra 
alatt eredményezett egy hozzávetőleges 
égi pozíciót. A számított irányba állítva 
a BeppoSAX leképező röntgen észlelőjét, 
(8 órával a kitörés után) találtak is a 
vizsgált körzetben egy korábban isme
retlen intenzív röntgenforrást (SAX 
J0501.7 + 1146). Hogy ez azonos lehet a 
gammafelvillanás forrásával, azt abból is 
gondolhatták, hogy az új röntgenforrás 
gyorsan halványodott, 3 nappal később 
a röntgen fényessége már csak az eredeti 
érték 1 /20-a volt.
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Mivel a röntgenforrás (RA= 5h01m46s, 
D= 11°46'53") helymeghatározási hibája 
már mindössze néhányszor 10", erre a 
pozícióra már rá lehetett állítani nagy 
optikai teleszkópokat is. Az Isaac 
Newton teleszkóppal 2500 s-ot mértek a 
V tartományban, a William Herschel te
leszkóppal pedig 900 s-ot az I tarto
mányban. Az eredmény: március 1-jén 
V= 21™3,1 = 20™6.

Az optikai forrás is gyorsan vesztett a 
fényességéből, március 9-én a két telesz
kóp már csak azt tudta megállapítani, 
hogy a Jemezhatárok (V = 23 ,'6, ill. I = 
22 , 2) alá halványodott.

Ekkorra sikerült bevonni a megfigyelé
sekbe a legnagyobb teleszkópokat is. A 
március 13-i ESŐ NTT mérés szerint az 
optikai forrás az R tarományban 23™8 
volt, és azt is megállapították, hogy ki
terjedt, pontosabban van egy pontszerű 
és egy kiterjedt része.

A Hubble Űrtávcsövet 26 nappal a 
gamma burst után állították rá a megfe
lelő pozícióra. A március 26,11 és 26,28 
(JD) időpontok között végzett mérés 
szerint a forrás optikai fényessége V = 
25‘,'V, illetve I = 24 , 2  volt.

A gammakitörés képe a HST W FPC-2 
kamerájával

A Keck-teleszkópok mérései hasonló 
eredményeket hoztak. A mérések kiér
tékelése még folyik, az első eredmények

szerint feltételezhető, hogy az optikai 
forrás kiterjedt része egy távoli galaxis, a 
pontszerű pedig maga a felvillanás 
forrása. (P atkós László)

Születő bolygórendszerek?
Mint az közismert, napjainkban egyre 
több olyan csillagot, protocsillagot talál
nak a kutatók, melyek körül anyagko
rongok keringenek (1. Meteor 1996/1. 12. 
o.). Ezek idővel olyan bolygórendsze
rekké kondenzálódhatnak, mint saját 
Naprendszerünk. Az Orion-köd „csil
lagóvodája" a leghíresebb régió, ahol 
ilyen meggyűrűzött csillagokat, csillag 
„embriókat' találunk. Míg a ködösség 
egyes részein a korongok kialakuló 
bolygókkal kecsegtetlek, máshol ellen
kező a helyzet. A csillagkeletkezés 
ugyanis pusztító hatású is lehet egyes 
bolygókra nézve. Ezt a jelenséget vizs
gálta a Hubble Űrteleszkóp segítségével 
Doug Johnstone (University of Toronto) 
és kollégái. Az Orion egyik legaktívabb 
térsége az ismert Trapezium alakzat. Itt 
hatalmas tömegű és energiakibocsátású 
csillagok találhatók egymás szomszédsá
gában. Sugárzásuk olyan erős, hogy a 
közelükben lévő protoplanetáris ko
rongokat elpusztítják. Energiakibocsá
tásuk a korongok anyagát 1000 °C fölé 
forrósítja, és elpárologtatja azt. A HST 
felvételei alapján a Trapezium környé
kén egy anyagkorong évente átlagosan 
három holdtöniegnyi anyagot veszít el. 
Egy korong nem élhet tovább egymil- 
liárd évnél — ami a jelenlegi elméletek 
szerint nem elég bolygók összeállásához. 
A „csillaggyártó" térségek aktív köz
pontja tehát még születésük előtt elpusz
títhatja a bolygók anyagát. Az Orionhoz 
hasonló csillagóvodákban igen bonyo
lult kölcsönhatásai? zajlanak — a külön
böző területeken eltérő bolygórendsze
rekkel rendelkező, vagy bolygók nél
küli csillagok születhetnek. Bár a Tra- 
pézium környéke a „legpusztítóbb" 
vidék, a korongok belső, 1 Cs.E. sugarú 
vidékén maradhat némi anyag kisebb 
égitestek megszületéséhez. A hátsó bo
rítón látható felvétel a Trapézium kör
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nyékét mutatja. Nagyszerűen látható, 
hogy a párolgó protoplanetáris koron
gok a fényes csillagokkal ellentétes 
irányba nyúló „üstököscsóvákat” nö
vesztenek.

Míg az újszülött csillagok közül sok 
rendelkezik ilyen koronggal, a fősoroza
ti égitesteknél ritkák a hasonló szer
kezetek. Néhány millió évnél idősebb 
porkorongokat már alig találni. Ilyen 
sajátos csillagokat fedezett fel az IRAS 
mesterséges hold, melyek közül a 3 Pic- 
toris a leghíresebb. Ez egy 53 fényévre 
lévő objektum, korongjának sugara 1000 
Cs.E. A belső, 20-30 Cs.E. sugarú tar
tomány viszonylag üres, ezt talán egy 
vagy több bolygó söpörte tisztára. Ehhez 
hasonló képződményt fedezett fel 1995 
decemberében Paul Kalas és David 
Jewitt (University of Hawaii) a BD +31° 
643 jelű csillag körül. Ez valójában egy 
kettős rendszer, mindkét égitest nehe
zebb a 3 Pictorisnál, és feltehetőleg fiata
labbak is nála. Az itt látható anyag
korong nagyobb, sugara 6600 Cs.E. Míg 
a p Pic korongja semleges színű, és 
tömege 10-8 naptömeg, a BD +31°643 
esetében ez kékes árnyalatú, és tömege 
lO^-szorosa lehet a Napénak. A na
gyobb és nehezebb korongot színe 
alapján kisebb, főleg 1 mikrométeres 
szemcsék alkothatják. A kis szemcsékkel 
az a probléma, hogy az erősen sugárzó 
BD +31°643 körül nem maradnak meg 
sokáig. Ahhoz, hogy a jelenlegi korong 
fennmaradjon, folyamatos por után
pótlás szükséges. Elképzelhető, hogy 
egy vagy több bolygó poriadása szol
gáltatja az anyagot, de az is lehet, hogy 
nagyobb bolygók nem is álltak össze a 
rendszerben. A kettős születése óta 
mintegy 10-3 naptömegnyi anyag 
kerülhetett ki a korongba, melyet onnan 
lassan kisöpör a csillagok sugárzása. 
(Nature 1997/316 — Kru)

Hajléktalan csillagok
A feltételezések szerint a Világegye
temben jelentős számban találhatók úgy
nevezett „hajléktalan" csillagok. Ezek az 
égitestek magányosan kóborolnak a

galaxisközi térben, nem tartoznak egyet
len csillagvároshoz sem. Természetesen 
ők is egykor galaxisokban születtek, 
azonban különböző úton kipenderültek 
onnan. Ilyen „kivándorlásra" kerülhet 
sor például a galaxisok közötti kölcsön
hatások alkalmával, amikor egy szom
szédos csillagváros gravitációs tere az 
űrbe penderít egy sor égitestet (1. Meteor 
1997/1. 20. o., 1995/1. 5. o.). De két 
csillag találkozása is vezethet az egyik 
kilökődésére a galaxisból, ha a sebessé
gük, tömeg arányuk kedvező ehhez. A 
régóta keresett objektumokra két ku
tatócsoport talált példát a Virgo galaxis- 
halmazban. Ez a hatalmas képződmény 
több mint 2000 csillagvárosnak ad ott
hont. Harry C. Ferguson (STScI), Nial 
Tanvir (University of Cambridge), és 
Ted von Hippel (University of Wiscon- 
sin-Madison) a Hubble Űrteleszkóppal 
egy „sötét", galaxismentes területet cél
zott meg a halmazon belül. Az így nyert 
felvételen Tejútrendszerünk előtércsilla
gainak statisztikai levonása után 
mintegy 600 csillagszerű objektum ma
radt, melyek a Virgo galaxishalmazban 
lehetnek. Mivel a felvétel területén nem 
látszott galaxis, a csillagok nagyrésze 
nem tartozhat egyetlen galaxishoz sem. 
Többségük viszonylag fényes vörös 
óriás lehet, melyek a galaxisközi térbe 
tévedtek. Hozzájuk hasonló objektu
mokból — becslésük szerint — közel 10 
millió lehet a halmaz belső vidékein. De 
ezek is csak a jéghegy csúcsát képviselik: 
azokat a fényes csillagokat, melyek a 
legkönnyeben megpillanthatok. A kuta
tók statisztikája szerint sok száz-sok 
ezer milliárd naptömegű csillag kószál
hat a Virgo halmaz intergalaktikus tér
ségeiben. Ezek együttes tömege akár a 
halmaz 10%-át is kiteheti. Hasonló ered
ményre jutottak más szakemberek, az 
ausztráliai Angol-Ausztrál teleszkóppal. 
A Virgo és a Fomax halmazt vizsgálva a 
hajléktalan csillagok tömegét igen ma
gasra teszik. Számításaik alapján az 
ilyen égitestek együttes tömege akár a 
halmazok tömegének 40%-át is megkö
zelítheti. (Science News 1997/2/1 — Kru)
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A Hold pólussapkája
A Clementine űrszondát 1994 januárjá
ban bocsátották fel. Feladata, égi kísé
rőnk részletes térképezése mellett a 
„holdbéli víz" keresésére is kiterjedt. 
Egyes elméletek szerint a Hold pólusain, 
a mélyebb kráterek fenekén, ahová csak 
ritkán süt be a Nap, jégréteg található. A 
jelenség nem is lenne egyedüli a Nap
rendszerben, mivel a Merkúr északi és 
déli sarkvidéke hasonló, vízjég pólus
sapkával rendelkezik. Az anyag itt is a 
mélyebb kráterek fenekén rejtőzködik. 
Bár egyértelmű eredmények még nem 
születtek, úgy tűnik, hogy égi kísérőnk 
déli pólusánál számolhatunk vízjéggel. 
A Clementine rádiósugárázását használ
ták fel a poláris térség átvizsgálására. A 
Hold felszínéről visszaverődő rádió
hullámok analizálása egyértelműen jég
rétegre utalt. Az erős rádióvisszhang 
alapján jelentős vízjég mennyiség lehet, 
méghozzá a felszínt borító regolitba ke
veredve. A réteg mintegy 150 m mély
ségig terjed, és 90 négyzetkilométert bo
rít be. Fontos kérdés, miként került a jég 
jelenlegi helyére. A Holdról visszahozott 
kőzetminták arra utalnak, hogy égi 
kísérőnk igen száraz égitest, a felszín 
alól történő kigázolgás nem túl való
színű. A víz feltehetőleg kívülről, üstö
kösökkel jött a felszínre. Ezek becsa
pódásakor vízjég anyaguk elpárolog, és 
ritka gázburok terül szét a felszín felett. 
A vízgőz az elég hideg helyekre ki
csapódhat — így halmozódhatott fel az 
elmúlt közel 3 milliárd évben a déli 
pólus környékén. A most felfedezett 
pólussapka további vizsgálatokra ad 
lehetőséget. Következtethetünk belőle az 
üstökösbombázás mértékére, és annak 
esetleges periodicitására. A távoli jövő
ben pedig a Hold felszínére települő ál
landó kutatóállomások nyerhetnek vizet, 
és hajtóanyagot a pólussapkából, a víz 
oxigénre és hidrogénre bontásával. 
(Astronomy 1997/3 — Kru)

Új ion a csillagközi térben
A csillagok közötti űr nem tekinthető 
üres térségnek. Amellett, hogy külön
böző gáz- és poranyag tölti ki, változatos 
kémiai és fizikai folyamatok is zajlanak 
ebben a ritka terekben. A szakemberek 
még 1961-ben megjósolták a H3 ion 
létezését, azonban egészen napjainkig 
nem akadtak a nyomára. Ez az ionizált 
molekula három hidrogén atommagot 
tartalmaz, melyek együttesen két elekt
ronnal rendelkeznek. A feltételezett ion 
fontos szerepet játszhat a csillagközi 
gázfelhők kémiai fejlődésében — ez 
pedig befolyásolja a gázfelhők mele- 
gedési, hűlési jellemzőit, sűrűségének 
változásait, és végső soron a csillagok 
keletkezésének körülményeit. A Mauna 
Keán felállított UK Infravörös Telesz
kóppal Thomas Geballe (Joint Astro
nomy Centre) és Takeshi Oka (Uni
versity of Chicago) akadt a régóta kere
sett ion gyenge sugárzására. (Astronomy 
199714 — Kru)

Tiltott kisbolygópályák
A Mars és a Jupiter közötti kisbolygó- 
övét nem egyenletesen töltik ki az 
aszteroidák. Ezt mutatja a mellékelt ábra 
is, melynek függőleges tengelyén a 
katalogizált kisbolygók száma, a víz
szintesen pedig a naptávolság Cs.E.-ben, 
valamint a Jupiterrel fennálló pálya
rezonanciák értékei láthatók. Ez utóbbi 
pl. 2:1 esetben azt jelenti, hogy míg egy 
kisbolygó kétszer kerüli meg a Napot az 
adott távolságban, a Jupiter egyszer teszi 
azt. Ezek a zónák többé-kevésbé aszte-
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roidákban szegények, mivel a Jupiter 
gravitációs tere tisztára söpörte vidé
küket. A ritka sávok közötti gazdagabb 
területek nevei is leolvashatók a grafi
konról. Az előbbi, gravitációs zavarokról 
szóló magyarázat azonban nem alkal
mazható a 3,5 és 3,9 Cs.E. közötti ritku
lásra. Igaz, a kisbolygóöv külső égi
testjeit nehezebb észrevenni, vez az ész
lelési szelekció nem magyarázza a jelen
séget. Elképzelhető, hogy a hiány a kis
bolygóöv keletkezésekor is jelen volt, 
bár ez kissé erőltetett lehetőségnek tű
nik.

Jer-Chyi Liou (NASA Johnson Space 
Center) és Renu Malhotra (Lunar and 
Planetary Institute) modellje szerint 
mégis a Jupiter gravitációs hatásával 
kapcsolatos a jelenség. Naprendszerünk 
keletkezésekor az óriásbolygók környe
zetében sok maradék bolygócsíra kerin
gett. Ezeket a gázóriások kiszórták kör
nyezetükből, és ennek során saját pá
lyájuk is enyhén megváltozott. A Jupiter 
emiatt lassan beljebb sodródott, mintegy 
0,2 Cs.E.-gel került közelebb a Naphoz. 
Az óriásbolygó migrációja során a 
3,5-3,9 Cs.E. közötti zónát végigsöpörték 
a Jupiter alábbi rezonanciái: 7:4 (3,58 
Cs.E.), 5:3 (3,70 Cs.E.), 8:5 (3,80 Cs.E.). 
Ezek pedig kitisztították a térséget: a 
kisbolygók pályáit egyre elnyúltabbá 
tették, míg végül azok keresztezték a 
Jupiterét. Ekkor az apró égitest messzire 
kipenderült eredeti helyéről, egyrészük 
végleg elhagyta a Naprendszert. 
(Science 1997/1/17 — Km )

A Halc-Bopp nátriumcsóvája
A nátrium jelenléte nem számít újdon
ságnak az üstökösök világában, azonban 
arra senki sem számított, hogy ez az 
anyag „harmadik típusú" csóvát is ké
pes alkotni. Márpedig a Hale-Bopp-üs- 
tökös nátriumcsóváját sikerült megfi
gyelni a La Palma-i 2,5 m-es Isaac New
ton Teleszkóppal.

Gabriele Cremonese és Don Pollacco a 
CoCAM nagylátómezejű CCD kamera 
segítségével örökítette meg a nátrium
csóvát április 16-án. A nátriumcsóva

megjelenése jelentősen különbözik a 
por- és az ioncsóva kinézetétől. Szé
lessége nagyjából 600 ezer km, hossza 50 
millió km, és irányultsága kissé eltér az 
ioncsóváétól. A nátriumcsóva kialaku
lására mindeddig nem született meg
nyugtató magyarázat.

A nátriumcsóváról készült felvételt 
belső borítónkon mutatjuk be. (Press 
R elease PNG 4/97 — Mzs)

Ady Endre 

A FOGYÓ HOLD

Merre jár most a fogyó Hold 
S boldog töltjén hogyha nézte, 
Megállott a szívverése 
Valakinek egy pillanatra?

Merre jár most a fogyó Hold, 
Merre járhat most az Élet, 
Tengert bámul, hegynek téved, 
Vagy csöndes erkélyre int le?

Merre jár most a fogyó Hold? 
Meredt szemmel most is nézték 
Az Ég e rokkant vitézét,
Kit olyan ó s jó ketten nézni?

Merre jár most a fogyó Hold? 
Ifjú hitek, vén emlékek,
Bűnös üdvök, üdvös vétkek 
Fogyó, rokkant, hű katonája?
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