
Leonid Teder: esimesed sõja-aastad ja malemäng (II osa) 
 
Järgneval päeval arutasime koos Arturi abikaasa Alvine ja nende poja Üloga, mis nüüd edasi 
saab. Muide mina ja Ülo olime sündinud peaaegu samal ajal, Ülo 23. juunil 1923 ja mina 27. 
juunil 1923. Sain teada, et Eestis toimuvad NKVD poolsed laialdased arreteerimised, 31. 
jaanuaril 1941 oli kinni võetud isa vend Johannes (oli Artur Sirgu abimees). Ma ütlesin, et 
NSV Liidu konstitutsiooni kirjade järgi selline tegevus ilma kohtuotsuseta on keelatud. Varsti 
aga hakkasin mõtlema tõsisemalt... 
Tekkinud vestluses avaldasin kindlat arvamust: Saksamaa, kes „esimesena“ alustas, tegi ränga 
strateegilise vea ja kaotab sõja. Vaatamata minu selgitustele, sugulased seda ei uskunud ja 
hakkasid isegi minu peale vimma kandma. 
Vaatamata oma noorusele olin küllaltki hästi teadlik kommunistliku Venemaa teostatavast 
imperialistlikust poliitikast, kaugeleulatuvatest plaanidest. Eriti hästi olin kursis NSV Liidu 
moodsaima sõjatehnika (soomusmasinad ja lennukid) palavikulisest väljatöötamisest ja 
arendamisest. Kerkisid esile andekad konstruktorid nagu Jakovlev, Tupolev, Petljakov ja 
mitmed teised. Petljakovil oli juba loodud väga moderne neljamootoriline pommitaja TB-7,  
Jakovlevil hävitaja JAK-3 jne. Eriti suurt tähtsust omistati uute kiirekäiguliste 
soomusmasinate BT arendamisele. 
Simferoopoli kohal tiirlesid sageli varem tundmata kujundusega katselennukid, mis startisid 
Krimmi kuulsalt sõjaväelennuväljalt Kača. Jälgisin neid suure huviga lendamas selges taevas. 
Sõjalennukite kohta andmete hankimine oli minu nii-öelda suur hobi, sest kindlasti kavatsesin 
ma astuda vastavasse ülikooli, tahtsin saada lennukite konstruktoriks. Simferoopoli 
keskraamatukauplusest oli selle ala kohta saada üllatavalt palju kirjandust. Peamiselt olid 
need vene keelde hästi tõlgitud rikkalikult joonistega illustreeritud inglise ja ameerika 
raamatud. 
 
Kuidas ma avastasin endas oskustöölise 
 
25. juuni õhtul sõitsin jalgrattaga tagasi Mustametsasse. Torma maanteel sammusid 
punaarmeelaste kolonnid. Üks ohvitser peatas minu ja kuulas üle, siiski laskis minema. Aga 
juba 30. juulil lendlesid õhus põlenud paberid – Tartus olid sakslased. 
Sakslaste sissetulekul Eestisse võeti meilt ära nõukogude passid, kuid mitte mingeid 
dokumente asemele ei antud! Meie perekonna kogu varandus tollal koosnes kaasa toodud 
rubladest, mis nüüd olid paugupealt muutunud kehtetuks. 
Elamine sugulaste kulul kaua kesta ei võinud. 1942. aasta jaanuaris pidime ära kolima Vara 
mõisasse. Võitlesime ellujäämise eest. Isa käis tööl valvurina Vara saeveskis, mina osalesin 
mõnikord talgutel. 
1941.-1942. aastate vahetusel oli elamine siiski suhteliselt rahulik. Kirjutan nüüd, kuidas 
juhtus see, et ma avastasin endas oskustöölise. Nimelt Mustametsa küünis asus vanaisa Jüri 
puusepalaud ning kinnine kirst tööriistadega. Mul tekkis mõte valmistada endale suusad. 
Suusad olid küll lõunamaa poisile tundmatu maa, kuid lehitsedes ajakirju, sai asi selgeks. 
Valmistamisega sain suurepäraselt hakkama. Kui vana Jüri nägi mind suuskadel, ei tahtnud ta 
oma silmi uskuda. Sõitsin suuskadel suure naudinguga läbi kõik ümbritsevad metsarajad. 
Sageli käisin tol ajal ka Kaarli mõisas kooliõpetaja J. Küttiga malet mängimas. Temal oli ilus 
malendite komplekt, ma otsustasin endale isegi malendid valmistada. Vara mõisa häärberi 
pööningult avastasin mahavisatud voki. Tegin sellest treipingi ja hakkasin tööle: varsti saidki 
malendid valmis. See üllatas Jürit päriselt, ta hakkas lõpuks nägema minus oma sugulast. 
Malet hakkasin mängima Simferoopolis, keskkooli kuuendas klassis kui olin juba 14-aastane. 
Asi hakkas meeldima, juba järgnenud aastal arvati mind üllatuslikult linna noortemeeskonda. 
Võtsin osa matšist Sevastoopol-Simferoopol. 



Kuid edaspidi huvitas mind rohkem matemaatika, füüsika ja lennundus, male jäi tahaplaanile 
– ajaviitemänguna. Mulle meeldis siiski keerukate malekompositsioonide lahendamine, see 
aitas arendada analüütilist võimet. 
Tol ajal tutvusin ühe tatarlasest komposiitoriga (kahjuks on tema nimi mul meelest läinud) 
Spartaki nimelises klubis. Koos temaga arutasime uusi ideid ja püüdsime leida uusi variante. 
 
„Postimehe“ maleprobleemide koostamise võistlus 
 
1942. aastal kuulutati esmalt „Postimehe“ malenurgas Mõttesport välja maleprobleemide 
lahendamise võistlus, kus mina olin üks kümnest paremast lahendajast ja tänu õnnelikule 
loosile sain auhinna, mille andis mulle kätte Paul Keres isiklikult – auhinnaks oli raamat 
Aljehhini ja Euwe matšist 1935. aastal, millele Keres kirjutas oma pühenduse. 
Seejärel kuulutati „Postimehe“ malenurgas Mõttesport välja maleprobleemide koostamise 
võistlus (sellekohane artikkel ilmus „Postimehes“ 27. juunil 1942). Võistlus toimus neljas 
grupis: kahe-, kolme- ja enamakäigulised matiülesanded ning etüüdid. Hakkasin aktiivselt osa 
võtma, lisaks minule osalesid paljud minule tollal tundmatud Eesti maletajad (mina aga olin 
muidugi nendele „tundmatu suurus“), samuti Paul Keres. 
Üllatuslikult võitsin mitmeid auhinnalisi kohti (tulemused avaldati „Postimehes“ 13. ja 20. 
märtsil 1943). Koostasin kokku 15 ülesannet – üheksa kahekäigulist, neli kolmekäigulist ja 
kaks neljakäigulist. Auhinna, austuse või kiitusega märgiti neist ära koguni kaheksa ülesannet. 
Muu hulgas sain esimese auhinna kahekäiguliste ülesannete seas. 
 
Leonid Teder 
Postimees 15/08/1942 
Postimehe I maleprobleemide koostamise võistlus 1942. aastal 
I auhind kahekäiguliste ülesannete seas 

C+ 

(Kc8 Lc7 Va3 Vd8 Od1 Od2 Rb3 Rd7 ec4 / Kd3 Va4 Vd4 Oa7 eb5 eg4) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Lh2! (ähvardab 2.Le2#) 1...Kxc4 2.Re5#; 1...Ke4 2.Lh7#; 1...Vaxc4 2.Rbc5#; 
1...Rdxc4 2.Rdc5#; 1...Ve4 2.Re5#. 
Auhinnastaja Hans Jõgi hinnang ülesande sisu kohta: „Eriti hästi õnnestunud ülesanne nii oma 
sisu kui ka konstruktsiooni poolest. Ilus esimene käik, mis annab mustale kuningale vaba 
välja ja avab oma kuningaseisu musta vankrite tuledele, mida pareerivad vastavalt valged 
ratsud.“ 
 
Hiljem, kommenteerides 1942. aastal „Postimehes“ toimunud konkursi tulemusi, tekkisid 
minul siiski mõned eriarvamused ülesannete väärtuse hindamise õigsuses. Esiteks omistati 
kaks teist auhinda Aleksander Hildebrandi kahekäigulistele ülesannetele, nimelt ülesannetele 
nr 37 ja nr 38, kusjuures nr 38 oli minu hinnangul keskpärase sisuga ja auhinda ei väärinud. 
Seega kaks teist auhinda Hildebrandile? Miski ei klappinud... 



Minu arvates oleks pidanud teise auhinna saama hoopis Paul Keres. Tema kolmanda auhinna 
vääriliseks tunnistatud ülesanne (nr 32) oli väga peen ja suure esteetilise väärtusega ning mis 
peamine – sisaldas kaks ilusat Grimshaw varianti ja kaks valge viguri lahtisidumist, kogu ilus 
mäng oli peenelt diferentseeritud ning ülesannet kroonis efektne avakäik musta viguri 
lahtisidumisega ja valge kuninga tulistamise võimaldamisega. See ülesanne väärinuks isegi 
esimest auhinda! 
Veel pani mind imestama žürii ükskõksus minu ilusa kolmekäigulise ülesande nr 43 suhtes 
(tasuks vaid III austus kolmekäiguliste ülesannete seas). Paul Keres kirjutas selle ülesande 
kohta: „Kena miniatuur ja mitte sugugi kerge lahendada!“ Siis veel ka minu kahekäiguline nr 
47, mis oli minu hinnangul lausa fenomenaalne, kuid jäi sootuks tunnustuseta (neid 
maleprobleeme tutvustame mõne järgneva malenurga juures). 
Kokku pidin saama mitmete auhinnaliste kohtade eest rohkem kui 50 saksa marka, kuid kuna 
auhinnarahade välja andmise ajaks olin ma juba mobiliseeritud saksa sõjaväkke, siis minuni 
ega minu vanemateni see raha ei jõudnud. 
1944. aastal sain Paul Kereselt kirja, mille ümber adresseeris minu välipostile isa Oskar. 
Keres avaldas muret, miks ma ei võta enam osa „Postimehe“ malenurgas Mõttesport välja 
kuulutatud uuest maleprobleemide koostamise konkursist. Vastasin kirjaga Keresele, et olen 
malest kaugel – sõjarindel. Hiljem, elades Tallinnas, ei julgenud ma kahjuks Keresega 
kontakteeruda, see oli minupoolne suur rumalus. 
 
Leonid Teder, 
insener ja leiutaja 
(järgneb) 


