
MD 2007/3 MD 2007/3

Orleans Arena, 2006. Mr. Olympia – közvetlen visszajátszás
A két utoljára állva maradt harcos a bírák ítéletére várakozott. Ronnie Coleman és

Jay Cutler. Coleman és Cutler, Jay és Ronnie. Az elmúlt négy évben a két kolosszus
hasonló jelenetet átélt már. Régen Jay csak azt figyelhette, ahogy Ronnie gyôzelmi

mámorában térdre hullik. Ez a pillanat már-már életfogytiglani dejá vu-vé vált. A remény
azonban a mindenre elszánt harcos örökös útitársa. Újból és újból visszatért, fordítani a

helyzeten. Idén Jay, a MuscleTech sportolója nagyobb és kidolgozottabb volt, mint valaha.
Még sosem volt ennyire magabiztos. Ronnie legyôzhetetlenségének páncélján pedig mint-

ha rés mutatkozott volna. Vajon tényleg megtörténhet? Az egész aréna lélegzetvisszafojtva
várta, hogy az est házigazdája, Bob Cicherillo kihirdesse a végsô ítélet: egy igazi soha véget

nem érô pillanat volt.
„Ezennel kihirdetem a 2006-os Mr. Olympia gyôztesét. A következô név, amit hallanak, a

2006-os Mr. Olympia gyôztesének neve. ôt illeti meg az Olympia aranyérem, a Sandow szo-
bor, és a 155.000 dolláros csekk. A 2006-os Mr. Olympia pedig nem más mint... Jay Cutler!”

Fülsüketítô hangorkán söpört át a nézôtéren, akár egy cunami, ahogy Jay Cutler-t az új Mr.
Olympiát megkoronázták. Senki nem maradt ülve. Pokoli lárma kerekedett. Ha voltak is kétke-
dôk, én nem hallottam ôket, egyetlen méltatlankodó bekiabálás sem rondította el ezt a fenséges
pillanatot. Ez volt messze a legizgalmasabb Olympia, amit nézôként éltem át. Hogyan is történt
mindez? Hogyan adta át a profi testépítés legnagyobb dinasztiáját a múltnak ez a szerény
massachusettes-i srác Worchester-bôl?

„Felkészülten várok, és egy nap eljön az én
idôm.” – Abraham Lincoln

Jay Cutler 1973. augusztus 3-án született. Gyerekkora ugyanúgy telt, mint minden
amerikai kisvárosi srácé. Suliba járt, vagy a barátaival lógott. Gimiben amerikai focizott.
Akkoriban a környék legerôsebb srácaként vált ismerté. 140 kilót nyomott fekve, amikor
elôször lépett be a középiskolai edzôterembe. Napjai jellemzô idôtöltéseként a családi
farmon vagy a bátyja építôipari vállalkozásánál dolgozott. A munka kapcsán sokan fag-
gatták is a suhancot, vajon súlyemelô-e. Ekkor alakult ki az a munkamorálja is, ami
végül a testépítô világ csúcsára emelte.

Jay 18 évesen a Quinsigamond Fôiskolára iratkozott be, ahol komoly edzésbe kez-
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“A gyôzelem
a kitartób-
baké.” 

-Napoleon
Bonaparte


