
Kolmekordne kandidaat Isai Rozenfeld

Maletaja, maleajakirjanik ja maleprobleemide looja Isai Rozenfeld (01.09.1920
Tallinn - 17.10.1990 Tallinn) oli tuntud ka kui kolmekordne kandidaat – ta oli
majandusteaduste kandidaat ning meistrikandidaat nii tavamales kui ka
kompositsioonmales.
Rozenfeld lõpetas 1938. aastal Tallinna Juudi gümnaasiumi ja 1958. aastal Tallinna
Polütehnilise Instituudi (TPI) tööstusökonoomika erialal. Majandusteaduste
kandidaadiks sai ta 1965. aastal.

Males tõusis esile juba koolinoorena

Males äratas Rozenfeld tähelepanu juba koolinoorena, kui võitis Tallinna koolinoorte
meistrivõistlused aastavahetusel 1937/1938. Mõni aasta hiljem, 1940. aastal võitis ta
Tallinnas toimunud ülemaalise seltsiklassi turniiri, samas järgnenud liiduklassi
turniiril aga tihedas konkurentsis kohe liiduklassi maletajaks kerkida ei õnnestunud
(tol ajal jagati maletajad liidu- ja esimese- ehk seltsiklassi mängijateks).
Heino Hindre koostatud ja 1965. aastal ilmunud raamatust “Male Eestis” saame
lugeda: “I. Rozenfeld oli juba tollal ja on ka käesoleval ajal hea avanguteoreetik, kes
on sel alal leidnud tunnustust väljaspool Eestit. Tema märkmeid ja analüüse on
ilmunud ka välismaistes ajakirjades.”
1941. aasta aprillis debüteeris Rozenfeld Eesti meeste meistrivõistlustel, kogus 8
punkti 14st ja lõpetas 15 osaleja seas igati väärika 5. kohaga. Samal aastal tegi ta
esmakordse etteaste ka Eesti koondises, kui osales Balti liiduvabariikide esimesel
meeskondlikul turniiril Leedus Kaunases.
Pärast debüüti kodustel meistrivõistlustel ja Eesti koondises oli Rozenfeld sunnitud
mõnda aega malest eemal olema. Euroopa oli haaratud sõjakeerisesse, ka Rozenfeld
oli selles osaline – ta kuulus Eesti Rahvuskorpusesse, 7. Eesti Laskurdiviisi.
Pärast II maailmasõja lõppu üritas Rozenfeld 1947. aastal taas pääseda mängima Eesti
meistrivõistluste finaalturniirile, kui osales Rakveres toimunud poolfinaalturniiril.
Paraku oli pikk mängupaus jätnud tugeva jälje, turniir ebaõnnestus ja finaalturniir jäi
vaid kaugeks unistuseks.
Kuid alates 1948. aastast oli Rozenfeld pidev osaleja Eesti meistrivõistluste
finaalturniiril. Üldse osales ta aastatel 1941-1971 Eesti meistrivõistlustel üle 20 korra,
paremateks tulemusteks jäid 3.-5. koha jagamine 1960. aastal ja 3. koht 1970. aastal.
Rozenfeldi kohad Eesti meistrivõistlustel: 1941 5. (15 osalejat), 1948 8.-9. (20), 1949
10.-11. (20), 1950 4.-5. (20), 1951 11.-14. (20), 1952 7.-11. (20), 1954 10.-11. (18),
1955 7.-9. (18), 1956 6.-8. (20), 1957 15.-16. (20), 1958 12.-13. (16), 1959 9. (18),
1960 3.-5. (16), 1961 7.-9. (18), 1962 6. (16), 1964 13.-14. (16), 1966 11.-14. (17),
1967 13. (18), 1968 4.-5. (18), 1969 5.-8. (14), 1970 3. (14), 1971 11. (14).
Pea sama pika ajavahemiku vältel (1941-1970) mängis Rozenfeld ka Eesti koondises.
Tegi seda niivõrd edukalt, et Eesti põhjanaabrid ristisid ta “soomlaste hirmuks”, sest
ta mängis Eesti ja Soome matšides aastail 1960-1969 kokku viiel korral ja tegi seda
tõesti hirmsa skooriga 9:1 kaotamata seejuures ainsatki partiid.
Meistrikandidaadiks males sai Rozenfeld 1952. aastal, pärast edukat esinemist Pärnu
suveturniiril.

Oluline roll Eesti males
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Lisaks aktiivsele maletamisele koostas ja avaldas Rozenfeld ka hulgaliselt
maleülesandeid ja -etüüde, mis pälvisid rohkelt tunnustusi nii kodu- kui välismaal.
“Spordileht” kirjutas 1. septembril 1980: “Tõsine teaduse- ja malemees on aldis ka
ilule: pärast H. Hindre surma on ta meil ainus rahvusvaheliselt tunnustatud
malekomponist. Tema loomingu tuuma moodustavad mõttetihedad matiülesanded.
Turniiridest eemale tõmbununa ongi probleemmale praegu Rozenfeldi meelisalaks.”
Rozenfeld osutus korduvalt parimaks Eesti esivõistlustel kompositsioonmales, sel alal
oli ta edukas isegi NSV Liidu meistrivõistluste finaalkonkursil, kui aastaid 1953-1955
käsitleval võistlusel sai teise koha enamakäiguliste ülesannete alal.
Rozenfeld töödest ja tegemistest saame hea ülevaate “Kehakultuuri” 19/1980
vahendusel: “Aegade jooksul on Isai Rozenfeld etendanud Eesti males üsna olulist
rolli. Sõjajärgsetel aastatel juhtis ta toonast vabariiklikku spordiklubi, mille üheks
allüksuseks oli ka maleklubi, mitu korda on ta olnud vabariikliku malesektsiooni
esimees või presiidiumi liige. Silmapaistva teoreetikuna on Rozenfeld avaldanud
kümneid vastavasisulisi artikleid ja ülevaateid, harides niimoodi meie malepõldu.
Pikka aega on ta olnud ka “Kehakultuuri” malenurga viljakas autor.”
Rozenfeld töötas sõjajärgsetel aastatel Vabariikliku Spordiklubi juhatajana, hiljem
Teaduste Akadeemia Majandusinstituudis vanemteadurina. 1948-1955 oli ta tegev
Malesektsiooni presiidiumis, sealhulgas 1950 ja 1953 esimehena ning 1948-1949
aseesimehena.
Lisaks kaastööde tegemisele “Kehakultuuri” ja “Spordilehe” malenurkadele on
Rozenfeld ka mitmete maleraamatute autor: “Maleõpik” (1955, koos Heino Hindre,
Iivo Nei ja Raul Renteriga), “Avangute teooria” (1962, koos Iivo Neiga), “Mis on
probleemmale?” (1976), “Maleetüüdid” (1981).
Kuid Rozenfeld ei kirjutanud raamatuid mitte ainult malest, ka majandusteadlasena
oli ta viljakas, selles vallas ilmusid tema sulest järgmised teosed:
“Majandusmatemaatika ABC” (1969), “Toodangu kvaliteedi statistiline kontroll:
teoreetilis-metoodilisi materjale” (1970), “Rakenduslik majandusmatemaatika:
mudelid, meetodid, algoritmid” (1974), “Süsteemanalüüs“ (1975), “Ideoloogia ja
sotsiaalmajanduslik prognostika” (1979).

Imelised ratsumanöövrid

Järgnevalt tutvustame kahte Rozenfeldi loodud imelist matiülesannet, kus
peategelasteks on ratsud. Esmalt vaatame seitsmekäigulist matiülesannet, mis ilmus
saksakeelses maleajakirjas “Schach” 1976. aastal.

(Ka2 Oa3 Od3 Rc6 Rf1 ec4 ee2 ee5 eg5 / Kc3 Vh7 Ra4 Rf6 ea5 ee6 ee7 ef4 ef5)

Lahendus: 1.Ra7! Kd4 2.Rb5+ K:e5 3.Ra7 Kd4 4.Rc6+ Kc3 (Omapärase
ratsumanöövri tulemusel on tekkinud kummaline olukord: laual on algseis väikese



muutusega – kadunud on valge ettur e5-lt ja nüüd järgneb juba matikombinatsioon.)
5.Oc1 Re4 6.O:f4 ~ 7.Oe5++. Teine võimalik variant on 3...f3 4.e3 Vh2+ 5.R:h2
Rc3+ 6.Ka1 ~ 7.Rc6++.

Möödus seitse aastat ja sealsamas “Schachis” nägi ilmavalgust Rozenfeldi poolt
veelgi edasi arendatud ratsudekarusell, mis seekord vältab tervelt viisteist käiku ja
vaatamata musta püüdlikule kaitsele on matt lõpuks ikkagi vältimatu.

(Kh5 Oh8 Rg5 Rh4 ed2 ee2 eh2 eh3 / Kf4 Va3 Va8 Ob8 Rc1 Re8 ec7 ee3)

Lahendus: 1.Rg6+! Kf5 2.Re7+ Kf4 3.Re6+ Ke4 4.Rc5+ Kf4 5.Rg6+ Kf5 6.Rh4+
Kf4 7.d4! c6 8.Rg6+ Kf5 9.Re7+ Kf4 10.Re6+ Ke4 11.Rg5+ Kf4 12.Rg6+ Kf5
13.Rh4+ Kf4 14.Kg6 ~ 15.Rg2++. Vale olnuks alustada käikudega 1.Kg6? Va6+! või
1.d4? V8a5!

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males
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