
Leonid Teder kompositsioonmales 
 
Tänases malenurgas teeme sissejuhatuse järgmisel nädalal algavale pikemale eluloolisele 
artiklite sarjale, kus malehuviline Leonid Teder (sündinud 27.06.1923) vaatab tagasi oma 
põnevale elukäigule. Teder saavutas II maailmasõja aastail kompositsioonmales arvestatava 
taseme, tema ülesandeid ilmus palju toonases „Postimehes“ – neid ülesandeid tutvustame 
järgnevate malenurkade juures. Tänases artiklis vaatleme kõiki neid maleprobleeme, millised 
ilmusid Tederi loominguna pärast suurt ilmasõda ajakirjas „Kehakultuur“. 
Pärast tänases artiklis tutvustatavaid maleprobleeme hilisematel aastatel me Tederi nime aga 
kahjuks enam Eesti ajakirjandusväljaannetes seoses kompositsioonmalega naljalt ei kohta, 
maleharrastus jäi tahaplaanile, ehkki mees võinuks saavutada sel alal nii mõndagi – sellest 
annavad tunnistust tema ilmunud tööd „Postimehes“ ja „Kehakultuuris“. 
 
Leonid Teder 
Kehakultuur 10/1952 

 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.a8(O)! c3 2.Oxf3 c2 3.Od5# 
 
Leonid Teder 
Kehakultuur 18/1952 

 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Og3! (ähvardab 2.Ld5#) 
1...Kxf5 2.Rd4#; 1...Kxd7 2.Rc5#; 1...Kf7 2.Rxc1#; 1...Lxf5 2.Rc5#; 1...Vxd7 2.Rbd4#; 
1...Rf3-~ 2.Rc5# 
 
Leonid Teder 
Kehakultuur 18/1952 



 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Lg7! (ähvardab 2.Lc7#) 
1...Rb5 2.Ra4#; 1...Vd6 2.Rxb7#; 1...Vd7 2.Re6#; 1...Ve4 2.Rd3#; 1...Ve3 2.Ld4#; 
1...Ve2/Ve1/Ve6/Ve7/Ve8/Vf5/Vg5/Vxh5 2.Lxc3# 
Sisult sama ülesande, kuid väikeste muudatustega algseisus esitas Leonid Teder veidi hiljem 
ka osalema 1952. aasta Eesti esivõistlustele kompositsioonmales. See probleem ongi esitatud 
ülejärgmisel diagrammil. Kumb neist kahest konstruktsioonist on õnnestunud paremini, selle 
jätame lugeja otsustada. 
 
Alates 1952. aastast toimusid Eestis vabariiklikud konkursid maleprobleemide koostamises 
(toonane ametlik nimetus: Eesti NSV esivõistlused kompositsioonmales). Aastatel 1952-1962 
toimus kokku kaheksa konkurssi. Eesti esivõistluste tulemused avaldati tavaliselt 
spordiajakirjas „Kehakultuur“. Keskmiselt osales sellistel konkurssidel kümmekond autorit. 
Esimesel sellelaadsel konkursil lõi suure eduga kaasa ka Leonid Teder. 
 
Leonid Teder 
Kehakultuur 22/1952 
Eesti NSV I esivõistlused kompositsioonmales 1952 
I auhind kahekäiguliste ülesannete seas 

 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Od3! (ähvardab 2.Vc4#) 
1...Oc6 2.Lf2#; 1...Oxd3 2.Rxd6#; 1...Od4 2.Ve6#; 1...Oe3 2.Vg4#; 1...Rf6 2.Ve5#; 1...Rg5 
2.Vf4# 
Ülesandes on esitatud neljas variandis (täielik kompleks) niinimetatud poolsidumise teema, 
mida täiendavad variandid, mis seotud musta ratsu liikumisega. Ajakirjas „Kehakultuur“ 
22/1952 kirjutati, et kohtunike kolleegiumi (1952. aastal olid Eesti esivõistluste kohtunikeks 
Paul Keres ja Isai Rozenfeld.) aruandes märgiti ülesande kohta järgmist: „Tuntud teema, kuid 
esitatud originaalses vormis. Hea konstruktsioon, sisukas lisamäng ja näilised lahendused 
tõstavad ülesande väärtust. Puuduseks tuleb lugeda asjaolu, et esimesel käigul eemaldub valge 
vigur löögi alt, kuid kokkuvõttes jätab ülesanne kunstilise mulje ja seisab ilmselt kõrgemal 
teistest esivõistlustele saadetud kahekäigulistest ülesannetest.“ 
 



Leonid Teder 
Kehakultuur 22/1952 
Eesti NSV I esivõistlused kompositsioonmales 1952 
IV auhind kahekäiguliste ülesannete seas 

 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Lg7! (ähvardab 2.Lxc7#) 
1...c6 2.Rb7#; 1...Re7/Ra7 2.O(x)a7#; 1...Vd4 2.Vb5#; 1...Vd3/Vd2/Vd1/Vd6/Vd7/Vxd8 
2.Vc4#; 1...Ve4 2.Vxd5#; 1...Ve3 2.Ld4#; 1...Ve2/Vxe6/Vf5/Vg5/Vxh5 2.Lxc3# 
Ülesandes on pärast valge avakäiku läbi viidud niinimetatud jätkuva kaitse idee (ähvarduse 
2.Lxc7# vastu kaitseb iga musta Vd5 käik, kuid et pareerida ka seejuures tekkivat uut 
nähtavat ähvardust 2.Vc4#, rakendab must „jätkuvat kaitset“ 1...Vd4!, kuid seeläbi 
blokeeritakse väli d4 ja valge kasutab seda musta seisu tekkinud vähem märgatavat nõrgestust 
ära matistamiseks käiguga 2.Vb5#). Ajakirjast „Kehakultuur“ 22/1952 saame aga lugeda ka 
veidi kriitikat: „Ülesande puuduseks on liigne materjali rohkus ja vankrite poolsidumise 
kasutamine ainult ühes variandis.“ 
 
Leonid Teder 
Kehakultuur 22/1952 
Eesti NSV I esivõistlused kompositsioonmales 1952 
III auhind kolmekäiguliste ülesannete seas 

 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Od3! (ähvardab 2.Vg1+ Kf3 3.Vg3#) 1...Vb1 2.Lg8+ Vg7/Kf3 3.Lxd5#/Lg3#; 
1...Vg7 2.La2+ Vb2/Kf3 3.Lxd5#/Le2#; 1...Kf3 2.Vf1+ Kg2/Kg4 3.Vf2#/Oxf5# 
Ajakirjas „Kehakultuur“ 22/1952 märgitakse selle ülesande kohta: „L. Tederi probleem 
käsitleb, samuti nagu esikohale tulnud ülesannegi [esikohale tulnud Heino Hindre 
kuuekäiguline probleem demonstreeris valge oda ja musta vankri duelli], loogilist 
kombinatsiooni, mis siin seisneb Vb5 ja Vd7 kindlas järjekorras teostatud väljalülitamistes 
punkti d5 kaitsest.“ 
 
Pärast eeltoodud maleprobleeme kohtame hiljem Tederi nime ajakirjanduses veel seoses NSV 
Liidu meeskondlike meistrivõistlustega kompositsioonmales. 



Nimelt 1957. aastal võtsid Eesti probleemmaletajad esmakordselt osa teistkordselt korraldatud 
NSV Liidu meeskondlikest meistrivõistlustest kompositsioonmales. Leonid Tederi kõrval 
kuulusid meeskonda Heino Hindre, Ardalion Lutt, Isai Rozenfeld ja Jakob Gabovitš. 
Raamatus “Male Eestis” võetakse nimetatud sündmus kokku järgmiselt: “Osavõtt õnnestus. 
Vaatamata tugevale konkurentsile ja asjaolule, et meil jäi esitama kaks nõutavat etüüdi, tuli 
Eesti NSV meeskond kümne meeskonna hulgas üldkokkuvõttes viiendale kohale.” 
Viiendaks platseerunud Eesti NSV meeskonda edestasid Moskva, Leningrad, Valgevene ja 
Läti, kuid tahapoole jäid Vene NFSV I, Gruusia, Vene NFSV II, Usbeki ja Ukraina 
koondised. 
Raamatust “Male Eestis” saame veel lugeda: „Sportlikult täitis ülesande laitmatult L. Teder, 
suutes üheaegselt esineda kahes alaliigis [kahe- ja kolmekäigulise ülesandega]. Mõnevõrra 
kannatas seetõttu andeka problemisti L. Tedre ülesannete loominguline külg, kuid ka teemad 
olid talle täiesti uued.“ 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


