
Vana hea „Maleaabits” uues kuues 
 
Paul Kerese ja Iivo Nei koostatud „Maleaabitsa” kaasabil said aastakümnete eest malemängu 
selgeks väga paljud asjahuvilised. Ilmus ju raamatu esimene trükk 1969. aastal ja teine trükk 
1978. aastal. Nüüd, kolmkümmend aastat pärast viimase trüki avaldamist, 2008. aasta lõpus 
ilmus kirjastuse Ilo väljaandena raamatu kolmas trükk. Kena värviliste ja kõvade kaantega 
tavaformaadis teos peaks lausa kutsuma lugema ja malemängu saladustesse süüvima. 
Teose ülesehitus on lihtne ja selge. Raamat koosneb kolmest osast: malemängu algõpetus, 
avanguteooria alused ja lõppmängud. 
Lühikeses eessõnas märgitakse: „”Maleaabitsa” peamiseks sihiks on anda ülevaade uuemast 
avanguteooriast keskmise tugevusega maletaja vajadustele vastavalt, samuti anda 
elementaarseid teadmisi lõppmängude vallast, ilma milleta pole mõeldav oma maletaset tõsta. 
Puudutamata on jäetud keskmängu probleemid, sest nende kohta on materjali leida suhteliselt 
kergem, kas või maleajakirjadest ja ajalehtede malenurkadest, samuti partiivalimikkudest.” 
Veel lisatakse eessõnas: „Teos pole mõeldud ainult praktilisele maletajale, see tahab olla 
abiks ka maleorganisaatoritele. Selleks on raamatus pühendatud tähelepanu mõnedele 
organisatsioonilistele küsimustele ja antud juhtnööre maleürituste läbiviimiseks.” 
 
Lihtne ja selge ülesehitus 
 
Raamatu esimeses osas – Malemängu algõpetus – antakse lühike ülevaade, kuidas malendid 
liiguvad, milline on erinevate malendite väärtus/tugevus, kuidas malepartiisid, -seise ja -käike 
üles märgitakse ning kõigest muust elementaarsest, mida on vaja teada, et raamatu edasised 
osad oleksid jälgitavad, mõistetavad, arusaadavad. 
Raamatu teine osa – Avanguteooria alused – on juba oluliselt mahukam. Tutvustatakse kõiki 
levinumaid mooduseid, kuidas on võimalik malemängu algseisust partiid alustada. Esitatud on 
nii lahtised avangud, poollahtised avangud, aga ka kinnised avangud. Iga avangu kohta on 
esitatud levinumad ja/või populaarsemad variandid, ära on toodud umbes 10-15 esimest 
käiku. 
Teise osa lõppsõnas märgitakse: „On soovitav kõik siin toodud variandid vähemalt üks kord 
hoolega läbi mängida ja seejärel välja valida avangud ja variandid, mida kavatsete praktikas 
kasutada. Neid tuleb siis juba põhjalikumalt uurida avanguteooriat üksikasjalisemalt 
käsitlevate teoste ja paremate maletajate mängitud partiide abil.” 
Kõige kaalukam on raamatu kolmas osa – Lõppmängud. See osa võtab enda alla peaaegu 
poole raamatu mahust. Esitatud on nii elementaarsed lõppmängud kui ka keerukamad ja 
spetsiifilisemad ning väga täpset seisukäsitlust nõudvad lõppmängud. Lõppmängude osas, 
mida raamatus esitatakse, tuleb autorite valikut lugeda igati kordaläinuks ja heal tasemel 
olevaks. Algaja maletaja saab väga vajalikke teadmisi, kuidas avangu ja keskmängu järel 
tekkivas malemängu lõppfaasis käituda: kuidas saavutatud paremust lõppmängus võiduks 
vormistada ja/või kuidas täpse kaitse abil veidi halvemaid seise lõpuks päästa jne. 
 
Pädevad ja väärt autorid 
 
Teose lõpus, lisas, esitatakse täiendavalt ühte-teist vajalikku, millest male mängimise juures 
veel mänguoskuse kõrval võiks kasu olla. Nii on ära toodud näiteks turniiride läbiviimiseks 
vajalikud paarimissüsteemid – niinimetatud voorutabelid. Samuti antakse ülevaade males 
kasutusel olevast järkude süsteemist, järgunormidest. Kirjutatakse veel sellestki, kuidas 
korraldada maleringide tööd koolide juures ja paljust muustki. 



„Maleaabits” peaks seega sisaldama pea kõike olulist ja vajaminevat, et noortele algajatele 
malehuvilistele mängusaladused selgeks saaksid. Pärast aabitsatõdede omandamist on 
järgmiste maleraamatute lugemine, teadmiste ammutamine kindlasti juba palju lihtsam. 
„Maleaabitsa” autorid, Paul Keres (7.01.1916 Narva - 5.06.1975 Helsingi) ja Iivo Nei (sünd. 
31.10.1931 Tartu) on Eesti teenekamad maletajad ja maleraamatute autorid. Keres kandis 
rahvusvahelise suurmeistri tiitlit ja oli aastakümneid üks peamisi maailmameistri tiitli 
pretendente, NSV Liidu koondisega tuli ta seitsmekordseks maleolümpia võitjaks. Nei jõudis 
rahvusvahelise meistri nimetuseni. Eesti meeste meistriks on Nei tulnud kaheksal ja Keres 
kuuel korral. 
Mõlemad mehed on mitmete maleraamatute autorid, meeste teoseid on tõlgitud erinevatesse 
võõrkeeltesse. Noortele male aabitsatõdede selgitamise on endi õlule võtnud seega 
kõhklusteta väga pädevad ja väärt autorid. 
„Maleaabits” on saadaval hästivarustatud raamatukauplustes üle Eesti, samuti on seda 
võimalik osta internetis tegutsevatest raamatuäridest. 208-leheküljelist teost saab soetada ka 
kisjastusest Ilo. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
 
 
 
UUT MALEKIRJANDUST 
Garri Kasparov “Male kui elu mudel” 
Tallinn 2009, kirjastus Tänapäev 
400 lehekülge 
Originaali tiitel: Гарри Каспаров “Щахматы как модель жизни” 
Vene keelest tõlkinud Peedu Haaslava 
Raamatus tuleb juttu sellest, kuidas sündis Garri Kasparovi otsuste langetamise valem, kuidas 
tema noorpõlves kujunesid tal arusaamad sellest protsessist ja kuidas ta hindab kõike praegu, 
elatud aastate künkalt tagasi vaadates. Te kohtute selle raamatu lehekülgedel paljude 
inimestega, kes ühel või teisel moel Kasparovi arengut mõjutasid – alates ületamatust 
Aleksander Aljehhinist, kes oli Kasparovi esimene ebajumal males, kuni monumentaalse 
Winston Churchillini, kelle teostest otsib Kasparov tuge ka täna. Te ei leia sellest raamatust 
valmisretsepte ega banaalseid nõuandeid. See on raamat eneseotsimisest ja elu seatud 
katsumustest, sellest, kuidas seada enda ette tõsiseid sihte ja langetada vastutusrikkaid 
otsuseid. 
Garri Kasparov (sündinud 13. aprillil 1963 Bakuus) oli male maailmameister 1985-2000. 
Pärast professionaalse maletaja karjäärist loobumist on temast saanud Venemaa poliitilise 
opositsiooni üks nähtavamaid tegelasi. 


