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L E L E T M E N T É S Porsche 901 

Hetes szám

A klasszikus 
Porsche 911-esek 
világa meglehetősen
zavaros, a korai példányokról 
gyakran butaságokat állítanak. 
A legrégebbi, legelső 911-est megtalálni 
olyan, mint felfedezni a Szent Grált.
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ú tesztautó

Mind
a három nagy,
amerikai szép-
ségversenyen

díjat nyert.
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Mindenki tudja, hogy a legelsõ Porsche 911-eseket 901-es-
nek hívták, és azt is mindenki tudja, hogy a Peugeot akadá-
lyozta meg, hogy az autó ezzel a névvel fussa be karrierjét.

Sajtóközlemények repkedtek, brosúrák és szóróanyagok készültek a
901-es névvel. Az elsõ 82 darabot 901-esnek hívták, de már a ki-
szállítás korai szakaszában a történelem süllyesztõjébe került a név.

Ez pont elég volt ahhoz, hogy mítoszok és legendák övezzék eze-
ket a legelsõ autókat. A német tuningikon, Alois Ruf birtokában van
a 300 037-es sorszámú, amely egy egészen korai példány, a Por-
sche múzeum legrégebbi 901-esének pedig 300 057 a sorszáma.
Csak nemrégiben került elõ egy amerikai gyûjtõnél egy romos da-
rab, 300 005-ös alvázszámmal, amely tehát nagy valószínûséggel a
legöregebb túlélõ a 901-esek közül. Persze valahol létezhetnek en-
nél korábbiak is. Amikor elkezdtük a keresni a világ legrégebbi 901-
esét, nem Stuttgartba kellett mennünk, hanem jóval távolabbra, ha-
nem egészen az Egyesült Államokbeli Pennsylvaniáig.

A tulajdonos egy amerikai autókereskedõ, Don Meluzio, aki régi
motoros a szakmában. Több mint 30 éve vásárolta a világ legrégeb-

bi 901/911-esét, azóta is az övé, de a típus körüli felhajtás neki is
újdonság. 1984-ben, a Porsche Club of America havi kiadványában
talált egy „Porsche prototípus” hirdetést. Az akkor 36 éves Don egy
különleges Porschét keresett, „olyan autót, amelyet a világ bárme-
lyik oldtimer-találkozójára elvihetek, és amely bármelyik Porsche-
esemény kapuit kinyitja elõttem.”

Az elsõ találkozás csalódást hozott. Amit talált, egy alig felismer-
hetõ roncs, egy karosszéria, amelyet a festék tartott össze. A belse-
je ütött-kopott, az alkatrészek szétszóródva mindenhol. A meghirde-
tett „autónak” még motorja sem volt. Viszont volt egy rejtélyes al-
vázszáma: 13 327. Az összes korai 911-esnek (és ami azt illeti, a
901-eseknek is) 300-zal kezdõdõ alvázszámai voltak. Don ezt úgy
tekintette, mint a 911-es különlegességének jelét. A 20 000 dollá-
ros kiindulási ár persze csillagászati összeg volt, de mivel nem akadt
más jelentkezõ, az eladó végül elfogadta Don 14 ezer dolláros aján-
latát. Ezzel a találattal elvileg befejezõdött volna Don hosszas keres-
gélése, de végül csak a kezdete lett sok évnyi kutatómunkának és
majdnem egy évtizednyi felújításnak.

Miután rájött, hogy semmit sem tud az autójáról, Don azonnal le-
vélzáport zúdított a stuttgarti Porsche központra (postai levelekre
gondoljunk, a nyolcvanas évek közepén járunk). „Nem szerepel a
nyilvántartásunkban a 13 327” – válaszolt a gyár. Don kitartóan
próbálkozott, hogy megnézhesse a gyári archívumot, s 1985 nyarán
restaurátora, Dennis Frick végre megkapta a régóta várt engedélyt.
„Úgy tûnik, hogy a jármû egy korai 911-es prototípusaként épült,
amellyel tesztelni akarták a hathengeres motort” – írta neki Herr
Mattlinger, a Porsche információs részlegétõl. „Arról sajnos nincs
információnk, hogy miként került a jármû az Egyesült Államokba.”
Egy újabb évvel késõbb, Herr Mattlinger végre további hírekkel je-
lentkezett. „A fent említett alvázszámú jármû tesztautónak épült
1963 novemberében. 901-es típusnak és 7-es jármûnek lett elne-
vezve. Az autót 1965. június végéig kizárólag tesztelésre használták,
aztán 1965. július 10-én eladták Mr. Richard von Frankenbergnek.

Hetes számú tesztautó

Axel E. Catton
Fotó: Greg Jarem

Don Meluzio, a tulajdonos a beszerzett
dokumentációt mutatja a szerzőnek
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A kézi mozgatású napfénytetõ más volt, mint a késõbbi gyártmányo-
kon. A nagy VDO mûszerek csak ebbe a prototípusba kerültek. 
Az elülsõ fedél torziós rugóit késõbb szerelték be a gyártás során. 
A motorháztetõ tekercsrugói, az utasoldali kapaszkodó a jobb olda-
li szélvédõoszlopon és a kormányzár (a kormányoszlopon) mind
tesztalkatrészként szolgáltak. Az említett alvázszám stimmel, de
sosem jegyezték be a nyilvántartásba, mivel, ahogy korábban emlí-
tettük, prototípusról van szó. A kilométeróra eladáskori állását nem
lehet sajnos megállapítani, és az eladási ár sem áll rendelkezésünk-
re. A jármû színe piros volt, azonban a további kérdésekben, mint a
szín és kárpitozás, a karburátor márkája, a fékek és a kerekek, nem
tudunk segíteni.”

Don Meluzio az évek során számtalanszor meglátogatta a stutt-
garti archívumot. Végül kapcsolatba kerül Ferdinand Alexander
„Butzi” Porsche irodájával, és kapott egy idõpontot, hogy mesélhes-
sen különleges autójáról. Azonban, a megbeszélés napján Butzi Por-
sche elutazott Stuttgartból, mivel az édesanyja, Dorothea Porsche
elõzõ éjszaka meghalt. Így Don végül az archívum munkatársaival ta-
lálkozott, és igyekezett megtalálni a mérnököket, akik húsz évvel ko-
rábban dolgoztak a 13 327-esen. „Nem a szokásos amerikai, jobb
mint újkorában elv szerint gondolkodtunk” – szögezte le a büszke
tulajdonos. „Ehelyett inkább mérnökként álltunk a feladathoz, és
igyekeztünk az eredeti állapotból a lehetõ legtöbbet megmenteni.
Megnézed?” Még szép, ezért utaztam majdnem 6 ezer kilométert.

Don kinyitja a garázs három nagy ajtaját. A beltér egy kisebb au-
tómúzeumot rejt. Elöl áll egy 1957-es Porsche Speedster, mellette
egy sárga 911T 1973-ból. Aztán van nem is egy, hanem két
Bizzarrini, egy 5300 Strada Coupé és egy a létezõ összesen három
Bizzarrini Spyderbõl. Mellette néhány Abarth, egy különlegesen ritka

Egy a szériamodellek jellemzőitől eltérő részlet

Az első ülésekhez a korai típusok tyúklábmintás kárpitját használták

Csak két nagy műszer a megszokott
öt helyett

Kézzel nyitható és előre csúszik
a tetőablak
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Fiat OTAS, pár Corvette és a sor végén valami, ami piros 911-esnek
tûnik. Annak ellenére, hogy nem csak Don gyûjteményében számít
egyedülállónak, ez a Szent Grál, minden 911-es anyja, elsõ pillantás-
ra olyan, mint bármelyik korai 911-es. Mielõtt kigurulunk a garázs-
ból a reggeli harmatba, Don leszedi a gyõzelmi szalagokat a szélvé-
dõrõl. „A 901-es és én mind a három nagy amerikai eseményen ott
voltunk, Pebble Beachen, Amelia Islanden és St.John’s-ban, és az au-
tó minden alkalommal nyert a saját kategóriájában” - meséli.

A 68 éves Don szinte elvész az óriási kormány mögött. Egy kulcs-
fordítás, és a kétliteres boxer hathengeres (amely egy némileg fiata-
labb autóból került bele) meglepõen mély morgással kel életre. Se-
hol semmi a 911-es jellegzetes sikoltozásból. Don kigurul a 901-es-
sel a nyirkos udvarba, hogy elkészíthessük az elsõ állóképeket. „Az
út hamarosan fel fog száradni, várjunk még egy kicsit” – mondja.
„Sosem vezettem esõben, a karosszéria alját mindig bekenem bútor-
fénnyel. Tudod, a bírók imádják az ilyen cuccokat. Például sosem
igazítottam a felfüggesztésen a 20 évvel ezelõtti felújítás óta. Az
anyacsavarok le lettek átfestve, mint egykor, amikor a gyárból kijött,
és ha húzni próbálnál rajtuk, a festék lepattanhat.”

Ideje, hogy közelebbrõl megnézzük ezt az õs-911-est. Don, az
ízig-vérig amerikai autókereskedõ körbesétálja velünk az autót, és
minden részletet megmutat Greg Jarem fotósnak. „Habár nem fel-
tûnõ, de a tetõ vonala, az oldalvonal, az ajtók, az ablakok mind
különböznek kicsit a késõbbi gyártmányoktól.” Az oldalpanekelen
látszik a legnyilvánvalóbb különbség, mivel nincsenek lekerekítve
alul, mint a késõbbi 911-eseken, inkább egyenesek, mint a 356-
oson. Az ajtók rövidebbek és magasabbak, az oldalsó ablaküvegek
pedig hosszabbak.

A motorolaj betöltõ csöve egyike azoknak a részleteknek, ame-
lyeket Don és Dennis Frick, a restaurátor igyekeztek megõrizni.
„Azt hiszem, eléggé fröcsöghetett, ha ennyiszer meghosszabbítot-
ták” - nevet Don. S valóban, a nyakon vagy fél tucat hosszabbítás
látható, egyik a másikra hegesztve. Az ablak tekerõjébe beleakad-
hat az ujjad, ez olyan tény, amelyet a Porsche fejlesztési részlegé-
nek vezetõje, Helmut Bott is megjegyez a korai gyári dokumentu-

Hetes számú tesztautó

Nem nehéz meglátni a mai 911-esben az elődöt

Megmaradt az eredeti adattábla.
Évjárat nincs, az alvázszám 13727

Csak száraz időben viszik ki az útra

Toldott-foldott üzemanyag-
betöltő cső

Solex 40PI karburátorok, a régi
911-es motorok szokásos kellékei
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mokban. Az ajtó fogantyúit szintén nem hagyták jóvá. A mérnökök
arról panaszkodtak, hogy túl meredek volt, ezért véletlenül kinyíl-
hatott az ajtó.

A belsõ tér befejezésénél Don és a csapata sajnos nem tudott
semmilyen gyári segítségre támaszkodni, ezért úgy döntöttek, hogy
a korai típusok fekete-fehér, tyúklábmintás kárpitját fogják használ-
ni elöl. A hátsó ülés viszont fekete bõrrel lett bevonva, Don ragasz-
kodott ehhez a kombinációhoz. A mûszerfalon látszik a legnagyobb
különbség. A késõbbi, jól ismert öt mûszer helyett a 13 327-esnek
mindössze két nagy VDO tányérja néz a sofõrre, melyek a sebessé-
get és a fordulatszámot jelzik. S akad még pár kisebb részlet, amely
nem került be a késõbbi szériagyártásba.

De elég az elmélkedésbõl. Don úgy dönt, hogy kellõen száraz
minden ahhoz, hogy kimerészkedjünk Pennsylvania útjaira. „Az elsõ
fokozat és a hátramenet elég közel vannak egymáshoz, szóval ne ke-
verd össze õket” – mondja mosolyogva, miközben átadja a multi-
millió dolláros kocsi kulcsait. Az elsõ feladat, hogy megtaláljam a
gyújtást. Itt nem a kormány bal oldalán van, ahogy az összes 911-
esben, hanem a jobb oldalon, 356-os stílusban. Tükrök beigazítva,
lábak a (padlóra szerelt) pedálokon, mehetünk is.

Meglepõ, mennyire könnyû és magától értetõdõ minden. Ez a Por-
sche 50 éve egy motor tesztpadjának készült, és olyan könnyû vezet-
ni, mint egy 2016-os darabot. Ahogy számítani lehetett rá, a kor-
mányzás ultrafinom, mivel az amúgy is meglehetõsen könnyû szerke-
zet súlypontja a hátsó tengely mögött található. A kilátás egyszerûen
pazar az õs-901-esbõl a vékony oszlopoknak és a fejtámaszok hiá-
nyának köszönhetõen, a belsõ tér világos és szellõs. A motor hangja
kellemes, de semmiképp sem halk, hosszabb utakon valószínûleg kis-
sé fárasztó. Don mondja is: „Ritkán szoktam vele menni.” 

A sok kanyar közül az egyikben a motor egyszer csak lefullad.
Don figyelmeztetett minket, hogy ez elõfordulhat, mivel a karburáto-
ros motor nem igazán szereti a rövid utakat. Egy fordítás a kulccsal
a jobb (!) oldalam felé, egy kicsit több gáz, és már vissza is tért. 

A fotósunk még instruál néhány óráig, aztán visszavisszük a világ
legrégebbi 911-esét pihenni. A motor javában pattog, amikor visz-
szaadjuk a kulcsot a tulajdonosnak.

Amit megfigyeltünk – különösen a jelenlegi modellel összehason-
lítva, amellyel érkeztünk –, hogy a kezdetektõl fogva mennyire helyén
volt a koncepció, a kivitelezés és az ötlet. A Porschét az elejétõl
kezdve élmény vezetni, a hatása ugyanúgy érvényesül ma is. Ha egy-
más mellé teszed a kettõt, rájössz, milyen széles lett a 911-es. De
ahhoz, hogy a hatvanas években egy ekkora belsõ térrel rendelkezõ
autót kapj, egy egész szalont kellett volna vásárolni.

És Don? Indokoltan büszke az autójára, minden egyes apró rész-
letét ismeri, és semennyiért sem válna meg tõle. Viszont megígérte a
fiának, hogy egyszer megkaphatja. Dont nem érdekli a 911-eseket
manapság körülvevõ felhajtás, olyan autóra vágyott, amelyen megta-
lálható az átmenet a 356-osból a 911-esbe. Boldogok vagyunk, hogy
megtapasztalhattuk mi is. „Látod? Szinte alig használom” – mondja
Don búcsúzóul, és visszateszi a 13 327-est a helyére. l

Nagyon-nagyon hasonló, de csak a szélvédők és az első lökhárító azonos teljesen a gyártásba kerülő 911-esével

Többféle motor szolgált a 901-esben, most egy évjárat szempontjából
korhű, utólag beépített erőforrással üzemel
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