
Tuhandetele malepisiku süstija Jüri Randviir

Tuntud maletaja, treener ja spordiajakirjanik Jüri Randviir (28.05.1927 Tallinn -
08.08.1996 Tallinn) on läinud Eesti maleajalukku oma unustamatute
raadiosimultaanidega, samas oli ta ka üks viimaseid eestlasi, kes oli
kompositsioonmale alal maailmakuulus.
Randviir sai koolihariduse Tartu 15. algkoolis ja Tallinna Gustav Adolfi
gümnaasiumis. Malet hakkas ta mängima 1937. aastal Tartus helilooja Eduard Tubina
juhendamisel.
“Kehakultuurist” 10/1977 saame lugeda: “Tartu koolipoiss oli üks sadadest õppuritest,
keda male juurde tõid Kerese hiilgevõidud Semmering-Badeni ja AVRO turniiril.
Juba esimestest sammudest peale andis endast märku ilmne anne. Noor Randviir oli
ehtne malefanaatik. Üldiselt räägitakse Kerese partiikollektsioonist, kuhu kuulus tuhat
ümberkirjutist. Aga Randviiru oma polnud sugugi väiksem. Ja täpselt nagu
suurmeister uuris temagi koolitunnis laua all malet, sai selle eest samuti sugeda.”

17-aastasena Tallinna meistriks

Edasi kirjutatakse “Kehakultuuris” 10/1977: “1942. aastal asus näitleja Aleksander
Randviiru perekond Tallinna. Jüri Randviirust sai pealinna koolinoorte esimaletaja, ja
1945. aastal tuli ta Tallinna tšempioniks juba täiskasvanute klassis.”
Tallinna meistriks tulek tähendas, et juba 17-aastasena oli Randviir saavutanud
malelaual märkimisväärset edu. Hiljem võitis ta pealinna meistritiitli veel neljal
korral.
Heino Hindre koostatud ja 1965. aastal ilmunud kapitaalteose “Male Eestis” (Tallinn,
1965) vahendusel saame aimu Randviiru mängustiilist: “Jüri Randviiru maleline
andekus avaldus varakult. Tihtipeale on noorele tõukejõuks edukas osavõtt
malesimultaanidest ja ka J. Randviir sai siin toredaid võite. Märkimisväärne oli tema
töötahe ja läbitöötatud materjali hulk. Keskkoolipõlves huvitas J. Randviiru nii partii-
kui ka probleemmale. Ta koostas palju silmapaistvaid maleülesandeid. Hiljem aga
tõusis esiplaanile praktiline mäng. Randviir valdab hästi nii kombinatsioonilist kui ka
positsioonilist mängustiili; fantaasialend aga ringleb siiski rohkem kombinatsioonide
vallas.”
Edasine edu pärast pealinna meistriks tulekut oli kiire tulema. Randviir tuli 1947.,
1949., 1950. ja 1954. aastal Eesti meistriks, tõsi 1949. aastal jagas ta esikohta koos
Raul Renteriga, kuid kuna järelmatši toona ei toimunud, siis kuulutati mõlemad Eesti
tšempioniks. Veel jagas Randviir Eesti meistrivõistlustel esikohta 1957. aastal, kuid
siis kaotas ta järelmatši Kalju Pitksarele ja pidi leppima hõbemedaliga.
Jüri Randviiru kohad Eesti meistrivõistlustel: 1943 8.-9. (12 osavõtjat), 1944 3.-5.
(16), 1945 9.-10. (16), 1947 1. (19), 1948 2.-3. (20), 1949 1.-2. (20), 1950 1. (20),
1951 9.-10. (20), 1953 6.-7. (20), 1954 1. (18), 1955 2.-3. (18), 1956 4.-5. (20), 1957
2. (20), 1959 7.-8. (18), 1961 10.-11. (18), 1966 5.-7. (17).
“Kehakultuur” 10/1977: “Neljakümnendate aastate lõpul oli Randviir meie males
vaieldamatult “esimene käsi” (Keres seisis mõistagi väljaspool arvestust). Tema mäng
oli originaalne ja ideerikas. Ainult et tollal olime üleliidulisest tipptasemest tunduvalt
maas teoreetiliste teadmiste poolest, mis mõjus sealses konkurentsis ka Randviiru
tulemustele. Siiski, 1949. aastal oli ta üleliidulisel poolfinaalturniiril Leningradis
meistrinormi täitmisele väga lähedal.”

Maletajakarjäär tipnes meistri normi täitmisega
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1955. aastal tuli Randviir Pärnu suveturniiril teiseks ja täitis ühtlasi meistri normi.
Meistri normi täitmist võibki pidada Randviiru maletajakarjääri tipphetkeks, teine
koht Paul Kerese järel ja eespool rahvusvahelisi suurmeistreid Andrei Lilienthali,
Vjatšeslav Ragozinit, Aleksander Toluši, Salo Flohri ja teisi andis tunnistust
Randviiru heast mänguklassist. Sel turniiril ei kaotanud ta ainsatki partiid ja oli ka
ainus, kes Keresega viiki mängida suutis. Peagi pärast seda ta aga loobus aktiivsest
malemängija karjäärist.
“Kehakultuur” 10/1977: “Peab ütlema, et viiekümnendate aastate keskel Randviiru
malevaimustus kahjuks jahtus, nõnda et tema võimete täisulatus on jäänudki
nägemata. Üleliidulisel turniiril Pärnus 1955 õnnestus tal ikkagi täita meistrinorm
(teise eestlasena pärast Gunnar Uusit). Kuuekümnendate aastate algul jäid Randviiru
võistlemised perioodiliseks, ja siis lahkus ta lõplikult rajalt.”
“Spordileht” 16. august 1996: “Jüri Randviir polnud veel neljakümnenegi, kui
otsustas tegevmalest loobuda tuhandetele malepisiku süstimise kasuks. 25 hooaega
väldanud ainulaadses raadiosimultaanis mängiti 2756 partiid (2327 võitu, 131 kaotust,
298 viiki). Jüri Randviir on malepedagoogina ning maleajakirjanikuna jätnud
hindamatu jälje Eesti malelukku.”
“Õhtuleht” 4. oktoober 1997: “Nooruses tuli ta neli korda – 1947, 1949, 1950, 1954 –
Eesti maletšempioniks. Hiljem nõudis elu ajakirjaniku- ja malepedagoogi töö
seadmist esiplaanile. Palju aastaid tunti teda kõikjal Eesti koolinoorte hulgas kui
siiamaani ainulaadsete raadiosimultaanide andjat. Mõistagi kulus sellele aega ja
energiat üsna mõõtmatult.”

Töötas vabakutselise ajakirjanikuna

Randviir töötas vabakutselise ajakirjanikuna, oli 1951-1952 “Õhtulehe”
sporditoimetaja ja hiljem aastaid noorte maletreener.
Randviir toimetas malenurki “Õhtulehes”, “Noorte Hääles”, “Spordilehes” ja
“Kodumaas” ja kuulus “Kehakultuuri” malelisa kolleegiumi ning oli Eesti Raadio ja
Eesti Televisiooni malesaadete autor ja kommentaator. Randviir on kirjutanud-
koostanud ka üksteist raamatut, muu hulgas seitse Tallinna rahvusvaheliste turniiride
kogumikku (1975-1987).
“Õhtuleht” 4. oktoober 1997: “Jüri töötas noore mehena tükk aega just “Õhtulehe”
spordiosakonnas ning loomulikult oli ka siis malemeistri peateema male, sealhulgas
kompositsioonimale.
Kui ta 1952. aastal päevapealt toimetusest vallandati, siis küll mitte mingis seoses
malega.
Tol aastal peeti Helsingi olümpiamänge ja Jüri hakkas neid valgustama Stalini
valitsusaja kirjutamata korra vastaselt objektiivselt. Kuulas Soome raadio reportaaže
ja pani õhtul esimese olümpiapäeva võistluste tulemused kõik ausa mehe kombel
täpselt “Õhtulehe” spordinurka. Järgmiseks hommikuks kuulutati see nõukogude
ühiskonna vastaseks väljaastumiseks. Avaldada  tohtis vaid TASSi sõnumeid, milles
serveeriti ülistavalt N. Liidu võistlejate ja nn. rahvademokraatiamaade saavutusi.
Teiste võitjate tulemused vaikiti suuremalt jaolt lihtsalt maha.
Vangi Jürit ei viidud, ent palgalt võeti silmapilk maha ja kulus mitu aastat kuni ta
ajakirjanduslik looming hakkas tasapisi jälle trükki pääsema. Ent ühegi
ajakirjandusväljaande koosseisulise töötajana ei tegutsenud ta hiljem enam kunagi.
Kuigi kutsuti ja ajakirjanikuleiba sõi surmani – vabakutselisena.”



Viimastel eluaastatel pühendus kompositisoonmalele

Oma viimastel eluaastatel pühendus Randviir kompositisoonmalele, ta on koostanud
kokku ligi 1000 maleülesannet ja -etüüdi.
“Õhtuleht” 4. oktoober 1997: “Huvi kompositsioonimale vastu süvenes elu viimasel
tosinal aastal ja andis talle endalegi üllatavaid tulemusi. Maleülesandeid uurides
tärkasid ideed, mis nõudsid vormi valamist. Tehtu teistele näitamine tõi kiiresti
tunnustust, iga aastaga üha enam. Jüri Randviir muutus maailma maleajakirjanduses
tuntud nimeks. Tema koostatud etüüde avaldati vähemalt paarikümnes riigis. Samas
suurusjärgus on ka mitmesugustel rahvusvahelistel konkurssidel pälvitud auhindade
kogu.”
“Spordileht” 16. august 1996: “Pensionipõlves pühendus ta vana armastuse
malekompositsioonide, peamiselt etüüdide koostamisele. Sel alal saavutas ta mitmeid
auhindu ning tema sadakond originaalülesannet on ilmunud üle terve maailma. 69-
aastasena sai ta kutse etüüdide maailmameistrivõistlustele, kuhu tuli esitada vaid üks
seniavaldamata töö. Paraku saadetakse 1. märtsiks 1997 Hollandisse üks etüüd
vähem.”
“Õhtuleht” 4. oktoober 1997: “Praegu on käimas etüüdide koostamise esimesed
maailmameistrivõistlused. Jüri Randviir kuulus nende eriti silmapaistvate
malekomponistide loomulikult üsna kitsasse ringi (Baltikumist ainus), kellele kuulus
au saada mullu aprillis kutse osalemiseks sellel suurüritusel.
Tööde esitamise tähtaeg oli 1. märts 1997.
Kui maestro augustis ootamatult suri, oli tolle kuupäevani veel ligi viis kuud.
MMi žüriile tohtis saata üheainsa etüüdi. Koostööd kellegagi teha ei lubatud. Võistlus
oli individuaalne – nii idee kui teostus pidi olema ühe inimese looming.
Jüri Randviir võttis asja väga tõsiselt. Oli rahul, et pärli lihvimiseks on aega ligi
kolmveerand aastat. Tegi tööd ja nägi vaeva.
Paraku aega ei jätkunud.”

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males

Jüri Randviir
Spordileht, 1989

(Ka3 Ve1 Oh3 Re4 / Kc2 ed4)

Matt kolme käiguga
Lahendus: 1.Oe6! Kd3 2.Oa2 Kc2 3.Ob1++.



Jüri Randviir
Spordileht, 1989

(Kf5 Rc5 Re4 eg4 eg6 / Kc1 Vg1 Rf1 ea2 eb2 ec2 ed2 ee2 ef2 eg2 eh2)

Valge alustab ja võidab
Lahendus: 1.Rc3! (1.Rb3+? Kd1; 1.Rd3+? Kb1.) 1...Rg3+ 2.Kg5 Re4+ 3.R3:e4
(ähvardab 4.Rc3.) 3...Kd1 4.Rc3+ Ke1 5.Rd3+ Kf1 6.Re4 Vh1 7.Rg3+ (7.R:d2+.)
7...Kg1 8.Rf4 ja 9.Rh3++.
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