JUDIT POLGÁR
Female Chess Player of the Century

Pada tahun 1991 Judit Polgár menjadi Grandmaster termuda pada usia 15 tahun.
Dia umumnya dianggap sebagai pecatur wanita terkuat sepanjang masa dan pada
tahun 2001 diproklamasikan sebagai Pemain Catur Wanita Abad Ini.
Pada usia 9 tahun, Polgar memenangkan turnamen internasional pertamanya di
New York. Ini menjadi cerita sampul di The New York Times. Dia berusia 11 tahun
ketika dia mengalahkan seorang Grandmaster untuk pertama kalinya. Dia menjadi
juara dunia muda pada usia 12, dan kemudian 14 melawan anak laki-laki saja.
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Tujuan Polgar, dan orang tuanya, adalah gelar juara dunia absolut dewasa, bukan
kepemimpinan dunia wanita. Karena itu, dia hanya duduk di turnamen terbuka dan
turnamen pria. Pada dua turnamen terakhir wanita, pada usia 12 dan 14, saudara
perempuannya Susan dan Sofia, Ildiko Madl dan Polgar memenangkan gelar Juara
Olimpiade Wanita pertama dan kedua dalam sejarah catur Hongaria.
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Tak lama setelah Olimpiade Catur 1988, Polgar memuncaki peringkat dunia
wanita, yang telah dipegangnya selama 26 tahun (Rekor Dunia Guinness) dan
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setelah medali emas Olimpiade Novi Sad 1990, ia berkompetisi secara eksklusif di
kompetisi pria atau terbuka, dalam kasus terakhir. , sesekali bermain dengan
wanita juga.
Polgar memenangkan gelar Grandmaster Internasional pada tahun 1991, pada usia
15 tahun, memecahkan rekor Bobby Fischer yang legendaris dan menjadi
Grandmaster termuda sepanjang masa. Pada tahun yang sama, ia juga
memenangkan Kejuaraan Super Pria Hongaria di Budapest. Antara 1990 dan 2000,
ia menang atau seri untuk tempat pertama di 20 turnamen dan, pada 1999, Polgar
mencapai perempat final di Kejuaraan Dunia Las Vegas.
Pada tahun 2004, Polgar telah maju ke posisi ke-8 dalam peringkat dunia absolut,
dan pada tahun 2005, ia memiliki kesempatan untuk bermain untuk gelar dunia
putra di San Louis. Berbicara tentang pemimpin dunia: Polgar telah mengalahkan
11 (misalnya, Boris Spassky, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Viswanathan Anand,
Magnus Carlsen) dari total 20 juara dunia sejarah catur, di kompetisi internasional.
Dia memenangkan medali perunggu di Kejuaraan Eropa Pria pada tahun 2011,
telah mewakili Hongaria delapan kali sebagai anggota tim putra di Olimpiade
Catur, setelah memenangkan dua medali perak, yang kedua pada tahun 2014.
Olimpiade Catur 2014 di Tromsø adalah turnamen terakhir Polgar sebagai pemain
catur profesional yang aktif. Mengesampingkan jam catur Polgar tetap berada di
dekat papan, baik secara harfiah maupun kiasan; dia sekarang fokus pada
keluarganya, promosi internasional olahraga, penulisan buku dan Yayasan Catur
Judit Polgár, yang dia dirikan pada tahun 2012. Upaya pertamanya dalam menulis
adalah buku tiga jilid yang menerima dua penghargaan internasional. Dalam buku
tersebut, dia menulis tentang karirnya hingga saat ini dan berbagi pengetahuan
yang dia peroleh melalui permainannya yang paling menarik dan instruktif. Di

bawah naungan yayasan dan dengan keterlibatan para ahli dan pendidik, ia telah
mengembangkan metodologi pendidikan baru dan unik untuk anak-anak
prasekolah dan sekolah dasar. Sejak 2013, di kelas bawah sekolah dasar di
Hongaria, “Skill Development Chess” dapat dipilih sebagai mata pelajaran
independen. Taman Bermain Catur untuk anak-anak prasekolah, serta Program
Istana Catur untuk anak-anak sekolah yang mendapat perhatian di luar negeri: Di
Cina, beberapa lembaga pendidikan menerapkan metodologi ini melalui
serangkaian buku teks dan alat bantu guru yang sesuai dengan yayasan Polgar.
Setelah pensiun dari catur profesional, Polgar sekarang berfokus pada
penyempurnaan program pendidikannya dan integrasi catur di dalamnya. Dia juga
telah menyelenggarakan Festival Catur Global tahunan di Budapest yang terkait
dengan yayasannya dan terus mempromosikan olahraga ini di berbagai
pembicaraan termasuk TED dan TEDx. Selain itu, pada 2015, Polgar menjadi
pelatih tim catur putra Hongaria yang di bawah kepemimpinannya, memenangkan
medali perunggu di Kejuaraan Eropa di Islandia.
“Saya sangat percaya pada kesetaraan gender.” Polgar percaya ceritanya dapat
menjadi inspirasi bagi para gadis, contoh ketekunan, dari pekerjaan yang dilakukan
untuk mencapai tujuan dan tidak pernah menyerah pada impian seseorang. Yang
mana ketika 2016, PBB mengundangnya menjadi orang Eropa pertama yang
menjadi anggota 'UN WOMEN Planet 50-50 Champion Team' dan mewakili
perempuan dalam kehidupan sosial internasional, ia dengan senang hati
menerimanya. Pada 2018, Polgar menjadi wakil presiden kehormatan Federasi
Catur Internasional yang bekerja sebagai komentator ahli di turnamen
internasional besar dan kejuaraan dunia.
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