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UMA JÓIA DE JUDIT POLGÁR 
 
 
Judit Polgár, nascida em 23 de julho de 1976, em Budapeste, é uma enxadrista húngara, 
considerada uma das melhores jogadoras de xadrez de todos os tempos. Começou a jogar 
xadrez com cinco anos de idade. Em 1988, tornou-se a primeira mulher a vencer o campeonato 
mundial para menores de 12 anos. Na mesma época ganhou a medalha olímpica com a irmã 
Susan (Zsuzsa), feito repetido dois anos depois, na Olimpíada de 1990. 
 
Aos 15 anos, Judit bateu o recorde de Bobby Fischer, ao tornar-se a mais jovem Grande 
Mestre Internacional da história. E em 1993, com apenas 17 anos, venceu o ex-campeão 
mundial Boris Spassky por 5,5 - 4,5 em uma match de 10 partidas. É, portanto, uma jogadora 
extremamente precoce. Judit iniciou então uma ascensão fulminante que a levou a estar entre 
os 10 melhores jogadores do mundo. Certa vez, o número 1 do xadrez mundial, Bobby Fischer, 
dissera que poderia jogar contra qualquer mulher do mundo dando uma vantagem material de 
um cavalo e que mesmo assim ganharia a partida. Depois do aparecimento de Judit Polgar, 
Bobby Fischer já não afirmava mais o mesmo.  
 
Foi no torneio de Linares de 1994, na partida contra Kasparov, que ele realizou uma jogada 
proibida, voltando o cavalo de um lance perdedor, mesmo já tendo largado a peça no tabuleiro. 
Ele acabou vencendo a partida. Ela, com apenas 17 anos, declarou mais tarde que teve receio 
de reclamar, já que estava apenas no início de sua carreira e seu adversário era um campeão 
mundial, mas um vídeo da partida comprovou a irregularidade e, ainda durante o torneio, Judit 
tirou satisfações com Kasparov que se limitou a afirmar publicamente que estava com a 
consciência tranquila. No entanto, a grande dama do xadrez mundial ainda infligiria um duro 
golpe a Garry Kasparov, derrotando-lhe em 2002, no Match de Rápidas Rússia contra o Resto 
do Mundo, ocasião em que pela primeira vez na história do xadrez a número 1 feminina venceu 
oficialmente o número 1 masculino.  
 
Ao final das Olimpíadas de Xadrez de Tromso, em agosto de 2014, ela anunciou sua precoce 
aposentadoria, aos 38 anos, para se dedicar ao marido Gusztáv Font, aos filhos Oliver e Hanna 
e à Fundação que leva seu nome. 
 
 
[Event "Bled Olympiad"] 
[Date "2002.10.29"] 
[Result "1-0"] 
[White "Judit Polgar"] [WhiteElo "2685"] 
[Black "Shakhriyar Mamedyarov"] [BlackElo "2580"] 
[ECO "C80"] - Española, Defensa abierta (Tarrasch) 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  
4. Ba4 Nf6  
5. O-O Nxe4  
6. d4 b5  
7. Bb3 d5  
8. dxe5 Be6  

9. Nbd2 Nc5  
10. c3 d4  
11. Ng5 Bd5  
12. Nxf7 Kxf7  
13. Qf3+ Ke6  
14. Qg4+ Kf7  
15. Qf5+ Ke7  
16. e6 Bxe6  

17. Re1 Qd6  
18. Bxe6 Nxe6  
19. Ne4 Qe5  
20. Bg5+ Kd7  
21. Nc5+ Bxc5  
22. Qf7+ Kd6  
23. Be7+ Kd5  
1-0 
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