
Bristoli teema maleülesannetes 
 
Kui nädala eest tutvustasime lugejatele India teema nime all tuntuks saanud 
maleülesandeid, siis tänases loos anname selgitusi Bristoli teemast. Tegu on selliste 
maleülesannetega, kus esineb nii-öelda tee vabastamise idee – üks vigur peab liikuma 
nõnda eest, et hiljem saaks teine vigur liikuda sama teed pidi. 
Omal ajal pälvis suurt imetlust alljärgnev Inglise komposiitori Frank Healey ülesanne, 
mille lahendus oli jõukohane vaid neile, kes suutsid lahti mõtestada autori peidetud 
manöövri tervikuna. 
 
Frank Healey 
Bristoli turniir 1861 
1. auhind 

 
(Kh2 Lg6 Vd1 Vf3 Oa1 Rb6 Rf7 ea3 ec3 ed2 ed5 eg2 / Kc5 Ob5 Rb7 ea4 ec4 ef4 
eg7) 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vh1!! Oe8 2.Lb1 (ähvardab 3.Lb4#) 2...Ob5 3.Lg1#. Nägime, kuidas 
valge vanker vabastas tee valgele lipule. 
 
Henry O’Bernard 
Casopis Ceskych Sachistu 1906 

 
(Ka2 Lg1 Ve1 Vh4 Oc4 Re8 eb3 ee2 ef4 / Ke4 ea3 eb4 ed6 ee7 eh5) 
Matt kahe käiguga! 
 
Lahendus: algseisus on valgel olemas matt iga musta võimaliku käigu peale – näiteks 
1...Kf5 2.e4#; 1...d5 2.Od3#; 1...e6/e5 2.Rxd6#. Käigul on aga valge ja üsna kiiresti 
saab selgeks, et valgel pole head ootekäiku, misjärel need eelpool esitatud variandid 
realiseeruksid. Lahenduskäik on üllatav 1.Va1!, tekivad variandid 1...Kf5 2.Lb1# 
(Bristoli teema); 1...d5 2.Od3#; 1...e6/e5 2.Rxd6#. 
 
Erich Brunner 
Deutsches Wochenschach 1911 



 
(Ka8 Lb2 Ve1 ea3 ea7 ec3 ee4 ee5 eg2 eg3 eh5 / Kc5 Va5 Ra6 ea4 ec4 ec6 ec7 ef4 
eg4 eg5 eh7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Va1! fxg3 2.Lb1 h6 3.Va2! Vb5 4.Lg1#; 1...h6 2.Vh1! fxg3 (2...f3 3.Vb1 
ja ähvarduse 4.Lf2# vastu pole kaitset) 3.Lb1 Vb5 4.Lg1#. 
 
Mida on Eesti autorid sel teemal komponeerinud? Iseseisvaks lahendamiseks pakume 
Orest Jevetski ülesande, kus esineb Bristoli teema diagonaalil a1-h8. Seisupilt on 
meeldiv, malendeid on laual üsna vähe – vaid kümme, see omakorda peaks lausa 
kutsuma lahendama. 
Olgu veel lisatud, et XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses paistsid Eesti 
kompositsioonmales silma kaks meest – Eesti maleisaks kutsutud Albert Burmeister 
ja muu hulgas ka hea maletajana tuntud tartlane Orest Jevetski. Mõlema mehe 
looming pälvis rahvusvahelist tähelepanu ja erinevatelt rahvusvahelistelt 
konkurssidelt tuli ka mitmeid auhinnalisi kohti. 
Jevetski andis 1908. aastal Tartus välja oma 90-leheküljelise ülesannete kogu 
pealkirja all “125 maleülesannet”, ilmus see teos venekeelsena. Autor pühendas oma 
töö vene maletajale P. P. Bobrovile. Sellestsamast kogumikust pärineb ka alljärgnev 
ülesanne. 
 
Orest Jevetski 
125 Шахматныхь задачь 1908 

 
(Kd6 Ld4 Vh6 Oe5 ef4 / Kg2 Of1 ef2 ef3 eh7) 
Matt kolme käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Orest Jevetski ülesande lahendus: 1.La1! Kg1 2.Oh8 
Kg2 3.Lg7# (Bristoli teema); 1...Kg3 2.Lxf1 Kg4 3.Lh3#; 1...O~ 2.Lh1+ Kg3 3.Lh3#. 


