
Loyd-Turtoni teema maleülesannetes 
 
Seekordses malenurgas tutvustame niinimetatud Loyd-Turtoni teemal loodud 
maleülesandeid. Selle teema puhul lahenduskäigus tugevam vigur suunatakse 
nõrgema viguri taha. 
 
Samuel Loyd 
New York Clipper 1856 

 
(Ke1 Ld4 Og3 Ra6 Rd6 ee5 / Kc6 Oa2 Ra8 eb5 eb6 ed7 ee6 ef7 eg6) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Lg1! f6 2.Of2! fxe5 3.Oxb6 ~ 4.Lc5#. Osalt just selle ülesande järgi on 
teema omale nime saanud, hiljem on mitmed autorid sama teemat edukalt rakendanud 
üha uute ja uute maleprobleemide loomise juures. 
 
Hans Ott 
Schweizerische Schachzeitung 1959 
1. auhind 

 
(Ke4 Ld1 Vh1 ed2 ee2 ef5 / Ka1 Oa2 Rb1 eb2 eb5 eb6 ee5 ef6) 
Matt seitsme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vf1! b4 2.La4 (ähvardab 3.Vxb1+ Kxb1 4.Ld1#) 2...b3 3.La7 b5 4.Lg1 
b4 5.Vxb1+ Oxb1+ 6.d3 Ka2 7.La7#. Lahenduskäik on küll forsseeritud mäng, kuid 
Loyd-Turtoni teema on esitatud tõeliselt nauditaval ja raskestileitaval kujul. 
Mis vahe on aga avakäikudel 1.Vf1! ja 1.Ve1!? Vaid see väike vahe, et 1.Ve1!? järel 
saab must vastata 1...Od5+! ja valge ei suuda nõutava käikude arvuga matistada (kuna 
1.Vf1! puhul tuleb seesama vanker lipule musta kuninga matistamisel eelmainitud 
odatule järel välja f3 kaudu appi). 
 
Järgnev ülesanne pole mitte Loyd-Turtoni teemal vaid sellele üsna sarnasel Brunner-
Turtoni teemal. Seekord ei siirdu mitte tugevam vigur nõrgema viguri taha, vaid 
vigurid, millega opereeritakse, on võrdväärse väärtusega (antud ülesande puhul 
vankrid). 
 



Erich Brunner 
Akademische Monatsheft för Schach  1910 

 
(Ke5 Vc4 Vg1 Oh3 Ra8 ea4 ea6 ec3 ec5 ef6 eg5 / Kc6 ea5 ec7 ef7 eg6) 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vh4! Kxc5 2.Vgg4! Kc6 3.Vc4#. Nagu lahenduse järgi näeme, peab 
valge vanker esimesel käigul siirduma just väljale h4, vabastama seeläbi liikumistee 
neljandal real teisele vankrile, mis siis otsustaval hetkel avab diagonaalil h3-c8 valge 
oda tulistamisruumi ja seetõttu ei saa must kuningas põgeneda välja d7 kaudu. 
Proovinuks valge avakäigul oma vankrit kuidagi teistmoodi neljandal real liigutada, 
siis jäänuks vankrid lahenduse käigus nii-öelda teineteisele jalgu ja mustal kuningal 
õnnestunuks just välja d7 kaudu mativõrgust pääseda. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume samuti ülesande Loyd-Turtoni teemal, kus peene 
manöövri abil siirdub valge tugevam vigur nõrgema viguri taha. Algseisus must lipp 
liikuda ei saa, sest vastasel juhul järgneks ühekäiguline matt, just seda asjaolu 
kasutabki valge lahenduskäigus oskuslikult ära oma malendite ümbergrupeerimiseks, 
et seejärel anda musta kuninga suunas otsustav löök 
 
Friedrich Köhnlein 
Münchener Neueste Nachrichten 1907 

 
(Kg1 Lh5 Vh2 ef2 eg6 / Kh8 Lg8 Ra8 Rh7 ec7 ed7 ee6 ef6 eg7) 
Matt viie käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Friedrich Köhnleini ülesande lahendus: 1.Vg2! Rb6 
2.Lh1! Rd5 3.Vh2! Rf4 4.Vxh7+ Lxh7 5.Lxh7# (Loyd-Turtoni teema). 


