
Elek László'százados 
-l 977-ben a forgószékes

vizsgá|aton. BaIról: Kiss Márta asszisztensnó,
Elek László százados és dr. csengery AttiIa
orvos órnagy

ln memoriam
Elek László
A ',hetek" csoportjából ma már csak hatan él-
nek. 2017-ben, 71 éves korában elhunyt Elek
László nyugálIományú aIezredes, űrhajósje-
lölt, szuperszonikus e|fogóvadász-repÜlő' An_
nak ide]ea a felhívásra EIek László repülő szá_
zados Önként je|entkezett űrhajósnak' Mivel
<:-iá:czás nélku| ,'ÍI-es rovat szerint alkalmas
, : := sz-epÜ |őnek" minősítése volt, az elsődle-

;:s < 'á ogatáson azonnaí megfelelt' Aterhe-
eses l zsgá|atokra t977 júniusában vonult be
a RoVKI-ba' Erős, sportos alkata volt, kivá-
Lóan te|jesített; a pszichológián, a forgószé-
kes vizsgálatokon, a kerékpár-ergometrián,
a bi||enőasztaIos terhelésen, a barokamrában
és a Hilov-hintés felmérésen egyaránt jÓ tűrő-
képességűnek bizonyu|t. A klinikai vizsgálatok
- a fokozott követelmények szerint is _ egész-
sé9esnek talá|ták, így teljesÍtménye alapján a
harmadik helyen rangsorolva kerÜlt be a ,,he_

tek" csoportjába. KözÜlÜk bármelyikÜk tehe-
tett Volna az első magyar űrhajós, akár ő is'

E|ek László az akkori szokásnak megfelelően
a Szovjetunióban végezte el a repÜlőiskolát,
ezután Szolnokon j.968-ban avatták repülő-
tisztté' Egy évig MiG-15-ösön repÜlt, majd
L970 és 1973 között Mic-1g-esen. 1973-ban
pedig MiG-21MF-en már elérte a másodosztá-
lyú szintet is. 1975-ben ÚjbóI átképzésen Vett
részt MiG_21bisz típusra, és ekkor nevezték
ki rajparancsnoknak is' Ebben az évben érte
e| az első osztályÚ szintet, Az űrhajós-klvá-
|ogatásra készített parancsnoki minősités fe-
gyel mezett repÜ lőti sztkén1 l jellemezte' Fiatal
rajparancsnokként beosztottjaiVaI szemben
következetes és követe|ménytámasztó volt.
Nagy figyelmet szentelt a rábízofr' fiatal ha-
józók neve{ésére. Álláspontját nyíltan, meg-
győződését a vitákban szilárdan képviselte'
Határozott egyéniség volt' Kiváló elméleti és
gyakorlati felkészÜltség jellemezte, a műre-
pÜlő-figurákat jól repÜlte, a földi lövészeteken
példásan teljesített. Az űrhajós-kiválogatás
idején már ezer repült órája volt. ,,Maximá-
lis pontosságra törekszik, és ezt követeli meg
a beosztottjaitó| is" - írta róla parancsnoka a
jellemzésében. Kiváló pilótától, bajtárstÓl és
baráttó] búcsúzunk' Emlékét megőrizzÜk'

BalrÓl: Elek L:ászló század
Farkas Bertalan fóhadna

nagy úrhajósjelöltek
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