
Lugu Jõgeva malemehest Toivo Lukatsist 
 
Toivo Lukats (21.05.1937 Tallinn - 18.04.2002) armastas malet. Ta oli tasemel tava- 
ja kirimales, koostas ülesandeid ning korraldas maleelu. Lukats andis endast kui heast 
maletajast märku juba noorteklassis. Omaaegse tugeva malekantsi Jõgeva esindajana 
sai ta 1954. ja 1955. aastal Eesti noorte meistrivõistlustel Rein Etruki järel 
hõbemedali. 
1960. aastal osales Lukats esmakordselt Eesti meistrivõistluste finaalturniiril 
Viljandis. Paremikuga konkureerimiseks nappis veel kogemusi ja nii tuli Iivo Nei 
võiduga lõppenud finaalturniiril leppida 15. kohaga 16 osaleja seas. 
Lukatsi enda kommentaar 1960. aasta Eesti meistrivõistluste finaalturniirile Heino 
Hindre poolt toimetatud väljaandes “Malevõistluste bülletään” (Tallinn, 1960): 
“Viibisin möödunud aastal Tartus, kus jälgisin suure huviga meie maleparemiku 
partiisid eelmisel tšempionaadil. Tollal ei tulnud mõttessegi, et järgmisel aastal 
õnnestub mulgi jõudu proovida vabariigi paremate maletajatega meie tähtsaimal 
turniiril.” 
Lukats jätkab: “Võistluse algus ebaõnnestus ja ka edaspidi ei käinud käsi hästi. 
Pingeline õppetöö instituudis ei võimaldanud korralikult valmistuda raskeks 
maleturniiriks. Nagu teisedki nooremad osavõtjad, olen arvamusel, et uued 
kogemused kaaluvad rohkem kui kehvavõitu koht turniiritabelis. Heameelt valmistab 
siiski, et nii mõneski partiis õnnestus nimekatele vastastele valmistada küllaltki 
peamurdmist.” 
 
Üleliidulise massturniiri vabariikliku finaali võitja 
 
Paraku jäi esimene kord finaalturniiril ka viimaseks. Järgnevatel aasta(kümne)tel 
Lukatsi nime Eesti meistrivõistluste finaalturniiride tabelitest ei leia, ehkki tema 
maleline tase seda ehk lubanuks. 
1961. aastal võitis Lukats Tallinnas üllatuslikult II üleliidulise massilise maleturniiri 
vabariikliku finaali, kus oli 30 osalejat. Järgmise aasta aprillis Venemaal Vladimiris 
enam kui 150 maletaja osavõtul toimunud üleliidulises finaalis sai ta 50 protsenti 
punktidest. 
Lukats lõpetas Jõgeva Gümnaasiumi 7. lennu 1955. aastal. Seejärel õppis ta mõnda 
aega toonases Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ-s) matemaatikat (kolmanda kursuse 
keskel soovis ta üle minna geograafia erialale, suuline kokkulepe üleminekuks oli 
olemas, kuid ametlikult seda ei kinnitatud ja kummalistel asjaoluledel tuli hoopis 
ekmatrikuleerimise otsus). Pärast kohustuslikku sõjaväeteenistust alustas Lukats 
kõrghariduse omandamist Tallinna Polütehnilises Instituudis (TPI-s) autoteede ja 
sildade erialal, kuid seegi ülikool jäi kahjuks lõpetamata (põhjuseks niiöelda 
võimudega tülliminek). Seejärel elas ja seikles ta mõned aastad Venemaal, sealhulgas 
Komi autonoomse piirkonna ühes suuremas linnas Vorkutas, kus oli ametis 
söekaevurina. 
 
Malesaladuste juurde tõi Kaarel Hermlin 
 
Lukatsit juhendas tuntud maleaktivist, Jõgeva spordikooli maleosakonna treener ja 
vabariikliku kategooria kohtunik Kaarel Hermlin (18.05.1905 Vana-Antsla vald, 
Võrumaa - 14.12.1960 Jõgeva). Kaarel Hermlin suutis väikeses Jõgeva linnas 20. 
sajandi keskpaiku esile kutsuda malevaimustuse, mille tulemusel sirgus väikelinnast 



rida tugevaid maletajaid, kelledest mõnigi jõudis Eesti meistrivõistluste 
finaalturniirile, võites ka medaleid. 
Millise malevaimustuse suutis Kaarel Hermlin toonastes Jõgeva noormaletajates, 
teiste seas Lukatsis, esile kutsuda, sellest saame aimu temale pühendatud 
järelehüüdest, mis ilmus ajakirjas “Kehakultuur” 1/1961: “Kutseala (eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja) kõrval oli tema peamiseks huvialaks male. Oma entusiasmiga 
tõmbas ta paljusid noori ja vanu male harrastamisele, abistas neid kõigiti mängu 
saladustesse tungimisel ja pani aluse malespordi arengule Jõgeva rajoonis. Jõgeva 
Laste Spordikooli maleosakonna treenerina ei säästnud K. Hermlin aega ega vaeva 
noorte meisterlikkuse tõstmiseks. Selle tulemusena tõusid Jõgeva koolinoored-
maletajad vabariigis esikohale ja moodustasid valdava osa Eesti NSV noorte 
maleparemikust. Praegu on paljud tema kasvandikest, nagu A. Hermlin, T. Jänes, Ü. 
Hermlin, T. Lukats, R. Õun jt., vabariigi tuntud maletajad.” 
Ja tõesti, oma poegade – Aarne Hermlini (06.06.1940 Võru - 17.11.2007 Salo, 
Soome) ja Üllar Hermlini – kõrval aitas teenekas maletreener Kaarel Hermlin Eesti 
tippu Taivo Jänese, Toivo Lukatsi, Raini Õuna ja teisigi. Eelmainituist Aarne Hermlin 
sai Eesti meistrivõistlustel tavamales ühe kulla (1968), ühe hõbeda (1981) ja kaks 
pronksi (1965 ja 1984) ning Taivo Jänes ühe hõbeda (1976). 
 
Südamelähedane kirimale 
 
1964. aastal sai Lukats meistrikandidaadiks, tiitleid toona kergelt ei jagatud – sellest 
annab tunnistust tõsiasi, et tippmaletaja Paul Kerese kõrval oli Eestis vaid 10 
meistersportlast ja 31 meistrikandidaati (nende seas Lukats). 
Lukats osales aastaid mitmetel turniiridel Eestimaal, muu hulgas lõi erinevatel 
aegadel kaasa nii Tallinna kui ka Tartu linna meistrivõistlustel, mängis ka näiteks 
Ilmar Raua memoriaalturniiridel Viljandis, samuti lõi ta kaasa maaspordiühingu Jõud 
turniiridel. Jõu meistrivõistlustelt sai Lukats ühe kuld- ja ühe hõbemedali. 
Eesti Kirimaleühingu kodulehel ilmunud järelehüüdes kirjutati: “Kuuekümnendad 
aastad panid ta kirimalet mängima. Tema nime leiame näiteks 1966-1968 Eesti VIII 
meistrivõistluste tabelist. Kindlasti väärivad märkimist Eesti meeskondlike 
meistrivõistluste hõbemedalid: 1982-1983 Jõgeva ja 1992-1994 Tartu meeskonna 
koosseisus.” 
Samas märgitakse veel: “Üheksakümnendate aastate alguses oli tema rahvusvaheline 
reiting jõudnud küllalt kõrge 2415-ni. Üldse jõudis ta mängida 87 reitingu arvestusse 
läinud partiid, neist viimased kaks viiki Eesti meeskonna 3. laual ICCF tipptegelase 
Jose Amorim Netoga (Brasiilia).” 
Edasi saame lugeda Lukatsi ühiskondliku aktiivsuse kohta: “Toivo Lukats on 
kuulunud nii Eesti Maleliidu kui ka Eesti Kirimaleühingu revisjonikomisjoni, alates 
1996. aastast oli ta Kirimaleühingu juhatuse liige.” 
 
Kompositsioonmales jõudis kõrge tasemeni 
 
1980. aastate alguses hakkas Lukatsit huvitama maleülesannete koostamine. Ta oli 
üks väheseid selle ala harrastajaid Eestis, tema kõrval tegutses 1980ndatel selles 
vallas aktiivselt veel vaid Arnold Paap (1934-1984). Pärast neid mehi saavutas 
1990ndatel rahvusvahelise tunnustatuse Jüri Randviir (28.05.1927 Tallinn - 
08.08.1996 Tallinn). 
Võimaluste piires püüdis Lukats kompositsioonmalet ka ajakirjanduses propageerida. 
Nii näiteks pani ta kokku Merike Rõtova koostatud raamatu “Male Eestis 1977-1983” 



(Tallinn, 1986) lõpuaosas ilmunud peatüki teemal “Kompositsioonmale aastatel 1977-
1983”. 
Lukats oli nimetatud Eesti esindajaks rahvusvahelisse Probleemmale Komisjoni. See 
Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) juures tegutsev niinimetatud Alaline Probleemmale 
Komisjon (The Permanent Commission for Chess Compositions ehk lühendatult 
PCCC – organisatsiooni kodulehekülg asub aadressil 
http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/) korraldab igal aastal Probleemmaletajate 
Maailmakongresse ehk WCCC (World Congress of Chess Composition) üritusi, kuhu 
tulevad kohale probleemmaletajad (maleülesannete ja -etüüdide koostajad) üle kogu 
maailma. Neid kongresse on korraldatud juba alates 1956. aastast. 
Eesti on olnud WCCC-üritustel esindatud alates 2005. aastast, mil Indrek Aunver oli 
Eesti ametlik delegaat Kreekas Eretrias toimunud Probleemmaletajate 
Maailmakongressil. Samas on andmeid, et just Lukats oli esimene eestlane, kes soovis 
nimetatud kongressil osaleda, kuid kahjuks see plaan temal ei realiseerunud – tema 
nimi oli Eesti delegaadina üles antud 1998. aastal Venemaal Sankt Peterburgis ja 
1999. aastal Iisraelis Netanyas toimunud Probleemmaletajate Maailmakongressil. 
Paraku, nagu juba eespool öeldud, kohale ta ei jõudnud. 
Üheks Lukatsi viimaseks malevõistluseks jäi Eesti esindamine 100-laua matšis 
Soomega, mis toimus Soome lahel laeva pardal 13. jaanuaril 2002 ja mille Eesti 
esindus võitis 66:34, Lukats alistas 49. laual Heikki Taskineni. Siinkohal võib 
märkida, et 14. jaanuaril 2001. aastal samuti Soome lahel laeva “Nordlandia” pardal 
toimunud samal matšil oli Lukats samuti võidukas, toona alistas ta 50. laual Osmo 
Särkilahti ja Eesti koondis võitis 64:8. 
Eesti Kirimaleühingu kodulehel märgitakse viimaks: “Kõik, kes teda tundsid, 
mäletavad Toivo Lukatsit heatahtliku ja vastutuleliku inimesena.” Toivo Lukats on 
maetud Siimusti kalmistule ema Magda Lisette Lukatsi (01.11.1913-29.10.1964) ja 
isa Karl Lukatsi (17.05.1900-08.01.1968) kõrvale. Toivo Lukatsil on kaks järeltulijat, 
poeg ja tütar. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 



Toivo Lukats 
Kehakultuur 16/1981 
Pühendatud Jakob Gabovitši mälestusele 

 
(Kf6 Vh3 Rf2 ec3 eh2 / Kf4 ed5 ed6 ed7) 
Matt viie käiguga! 
Lahendus: 1.Vd3! d4 2.cxd4 d5 3.h4 d6 4.Kf7 Kf5 5.Vf3# 
Lukatsist ja just selle probleemi lahendamisest on inglane, malekirjanik, William 
Hartson, kirjutanud ajalehes The Independent 28. juuli 1993 (nimetatud artikkel on 
internetis saadaval aadressil http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/chess-
visitors-irritating-conundrum-1487623.html): „“White to play, mate in five,“ said the 
Estonian gentleman with the walrus moustache. Toivo Lukats was visiting relatives in 
England and eagerly pursuing chess-playing opportunities.“ 
Siis järgneb kirjeldus, kuidas Lukats pealtvaatajaid igati selle maleprobleemiga 
üllatas. Alguses uuriti varianti 1.Vd3 d4 2.c4 d5 3.c5 d6, sest arvati et selline asi 
probleemmaletajatele meeldib, aga see ei vii kuhugi. Siis uuriti, kas ei saa kasutada 
musti ettureid kui seina mille vastu kuningat suruda, aga sellist positsiooni ei leitud. 
Mõeldav oleks ka matt, kus seisavad valge ratsu g5, ettur h3 ja vanker f3, aga pärast 
1.Vd3 d4 2.Rh3+ Ke4 on vanker tules ja pärast 1.Vg3 d4 2.Rh3+ Ke4 3.Rg5+ pääseb 
kuningas välja. Lahendajad andsid alla, küsisid lahenduse järele, ja ei näinud isegi 
kolmekäigulist matti peale kahe esimese käigu sooritamist. Kui kõik oli esile toodud 
öeldi aga kokkuvõtteks „Very neat and surprising!“ 
 
Toivo Lukats 
Kehakultuur 23/1982 

 
(Kd1 Lf4 Vc2 Vh5 Ra2 Re3 / Kb3 Vh4 ea3 ea4 eb5 ec3 ed4 ed5 eh3) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Rc4! (ähvardab 2.Ra5#) 
1...Kxc4 2.Vxc3#; 1...bxc4 2.Lb8#; 1...dxc4 2.Vxb5# 
Toivo Lukatsi kommentaar ülesandele raamatus “Male Eestis 1977-1983”: “Valge 
suure üleakaalu tõttu tundub mati tegemine lihtne, kuid 1.Ld6? dxe3!; 1.Vxd5? Vh5!; 
1.Vxh4? h2! Lahendab kõige tulisemasse punkti sooritatud ratsuhüpe. Erinevatele 
(ratsu) löömistele järgneb matt eri viguriga.” 



 
Toivo Lukats 
Kehakultuur 10/1987 
Pühendatud Jüri Randviirule 

 
(Kc6 Lg7 Vb3 Vc2 Oa1 Rd4 ea2 ed7 ee6 ef3 / Ke5 Vb2 ea3 eb6 ec7 ef4 ef6) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Ve2+! Vxe2/Kxd4 2.Vb5#/Ve4# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 13/06/1980 
Pühendatud Eduard Tubinale 

 
(Kc5 Vd2 Oc1 eb3 ec2 ee4 eg5 / Ka5 Of4 ea6 eb4 eb5 ee5 ee6) 
Matt viie käiguga! 
Lahendus: 1.Vd4! Oxc1 2.c3 Oa3 3.Vxb4 (käigupuudus!) 3...Oc1 4.Va4+ bxa4 5.b4# 
Sihile ei viinuks: 1.c3? Oe3+ 2.Vd4 bxc3 3.Oxe3 exd4 ja 1.Vd6? Oe3+ 2.Kc6 Oc5 
3.Oe3 (3.Vd1 Oe3 4.Ob2 Oc1!) 3...Oxe3 4.Kb7 Ob6! 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 05/12/1980 

 
(Ke1 Lg8 Vd5 Ve4 Og6 Rc3 / Kb2 Oa1 ea3 ee2) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Ra2! (käigupuudusega) 
1...Kxa2 2.Vb5#; 1...Kb1 2.Vxe2#; 1...Kb3 2.Vd2#; 1... Kc2 2.Vb4# 



 
Toivo Lukats 
Spordileht 12/12/1980 

 
(Kf1 Oc3 Oh1 Rf4 Rg2 ed2 ed5 eh2 eh5 / Ke4 ec4 ed6) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Re6! (käigupuudusega) 
1...Kd3 2.Re1#; 1...Kxd5 2.Rgf4#; 1...Kf3 2.Re3#; 1... Kf5 2.Re3# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 16/01/1981 

 
(Ke1 La8 Va1 Vh1 Oc3 Rh3 ee5 / Ke3 Od7 Oh8 ec4 ee4 eg3 eh4 eh5) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.La7+! Kd3 2.0-0-0+ Kxc3/Ke2 3.La3#/Rg1#; 1...Kf3 2.0-0+ Kg4/Ke2 
3.Lxd7#/Rf4# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 27/02/1981 

 
(Kb3 Vc7 Od8 Rb7 ed2 ee6 / Kb5 ea5 ea6 eb6 ee7) 
Matt viie käiguga! 
Lahendus: 1.Ka3! a4 2.Ra5 bxa5 3.d3 Kb6 4.d4 Kb5 5.Vc5# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 16/10/1981 



 
(Kc8 La4 Oh5 Rb8 eb7 ec5 ec7 ee5 eh7 / Ke8 Vf7 Rd7 Rf8 ee6 ee7) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.h8(O)! Rg6/Rh7 2.Lxd7+ Kf8 3.Ld8# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 29/01/1982 

 
(Ka5 Ld3 Vd8 Rc7 Rd5 ef2 eg4 / Ke5 Vf5 Rf8 ed7 ef6 eg5) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Rf4! (käigupuudusega) 
1...Kxf4+ 2.Lxf5#; 1...Vxf4 2.Ld5#; 1...gxf4 2.Ld5#; 1...d6/d5 2.Le3#; 1...R~ 
2.R(x)g6# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 12/03/1982 

 
(Ke3 Vb8 Ra3 Rb1 / Ka2 Oa1 eb2 ec5) 
Matt kolme käiguga! 
Toivo Lukats. Spordileht 12/03/1982 
Lahendus: 1.Kd2! c4 2.Rb5 ~ 3.Rb5-c3# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 09/07/1982 



 
(Kb6 Lc2 Of8 Rb3 Rc7 eb2 ef2 eg6 / Ke5 ea2 eb7 ee6) 
Matt nelja käiguga! 
Lahendus: 1.Rd5! (ähvardab 2.f4+ Kxd5 3.Ld3#) 
1...exd5 2.Rd4 a1(~) 3.Og7+ Kf4/Kd6 4.Lf5#/Lc7#; 1...Kxd5 2.f4 e5 3.Rc5/f5 või 
2.Rc5 Ke5 3.Oe7 või 2.Rd2 Ke5 3.Oe7 
Märkus: originaalis puudus valge ettur g6-l, mis võimaldas  lisalahenduse 1.Lg6! 
(ähvardab 2.Od6+ Kxd6 3.Lxe6#) 1...Kf4 2.Rd2 või 2.Rd4 jne 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 30/07/1982 

 
(Kb7 Lg6 Od8 Rc8 Rd5 eb4 eh2 / Ke5 ea6 ee6 eg7) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Rd6! Kxd6 2.Oc7+; 1...Kxd5 2.Le4+; 1...exd5 2.Lxg7+; 1...a5 2.Oc7 
Toivo Lukatsi kommentaar ülesandele raamatus “Male Eestis 1977-1983”: “Ülesanne 
pakub kaheksat meeldivat matipilti. Musta kuningas on tsentris, tal on kaks vaba 
välja, valge vigurid tunduvad sündmustest eemal seisvat. Ometi antakse musta 
kuningale veel üks vaba väli.” 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 09/12/1983 
Pühendatud Gustav Ernesaksa 75.juubelile 

 
(Kh4 Vf8 Vh6 Rh7 Rh8 ed6 / Kg7 Oe8 ed7 eh5) 
Matt kolme käiguga! 



Lahendus: 1.Rf6! Kxh6 2.Vg8 Of7/Og6 3.Rxf7#/Vxg6#; 1...Kxf8 2.Vh7 Of7/Og6 
3.Vxf7#/Rxg6#; 1...Of7 2.Vxf7+ Kxh6 3.Vh7#/Rg8#; 1...Og6 2.Vxg6+ Kxf8 3.Vg8# 
Toivo Lukatsi kommentaar ülesandele raamatus “Male Eestis 1977-1983”: “Pärast 
ilusat avakäiku võib must valida, kas lüüa ükskõik kumb vanker või käia odaga. 
Mõlemal juhul tekib kaks täiesti analoogset matipilti. Topeltkaja on probleemmales 
kindlasti haruldane.” 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 02/03/1984 
Pühendatud “Spordilehe” malenurgale nr 1000 

 
(Kc3 Lc8 Vb3 Ve1 Of5 Rb4 Rc2 ea3 ec5 ed4 ef2 / Kb1 Vc1 Oa1 eb2 ee2 ef3 ef7) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Lg8! f6 (1...V~ 2.Re3+ Kc1 3.Ra2#) 2.Ra2 Kxa2/V~ 3.Vxb2#/Rcb4# 
 
Toivo Lukats 
Spordileht 05/06/1987 

 
(Kh1 Lf6 Oc3 Ra7 Rc4 ea5 / Kb3 ea6) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Oa1! Kb4/Ka4 2.Rb6(+); 1...Kxc4/Kc2 2.Lc3+ 
 
Toivo Lukats 
Kodumaa 1980 

 



(Kh7 La4 Vb5 Vc6 Od8 Rb3 Rh1 ed5 ee4 eg3 eg4 eh3 / Kg5 Vc1 Oa8 Oc7 Rd1 Rg8 
ec2 ec3 ec5 ee5 ef6 ef7) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Ld4! (ähvardab 2.Rf2 ja 3.h4# ning kui 2.Rf2 Rxf2 3.Le3#) 
1...cxd4 2.Rxd4 (ähvardab 3.Rf3#) 2...exd4 3.d6#; 1...exd4 2.Oxc7 (ähvardab 3.Of4#) 
Toivo Lukatsi kommentaar ülesandele raamatus “Male Eestis 1977-1983”: “Probleem 
kuulub raskemate hulka. Seisu lähemal uurimisel tekib tahtmine kaitsta etturit g4 koos 
edasise matistamisega h-etturiga. Katsed viia lipp c8 või e2 ei vii sihile (kasvõi 
1...Re3). Lahenduskäik on efektne. Idee on ikkagi esialgne – kaitsta etturit g4 ratsuga 
koos järgneva matiga. /---/ Vaatamata valgete vigurite rohkusele puuduvad nende 
hulgas statistid!” 


