
Saku maleisa Hans Tomson (I osa) 
 
Tänases ja paari järgmise nädala malenurgas anname ülevaate Hans Tomsoni elu- ja 
maletajateest. Eelmise aasta lõpus oma 80. sünnipäeva pidanud Hans Tomsonit võib 
õigustatult nimetada Harjumaal asuva Saku aleviku ja valla maleisaks, nii nagu omal ajal 
rohkelt malest kirjutanud, maleülesandeid avaldanud ja ka treeneriametit pidanud Albert 
Burmeisterit (1870-1940) nimetati Eesti maleisaks. Hans Tomson on tänaseks Saku maleelu 
vedanud enam kui pool sajandit, malega tegelenud aga juba enam kui 70 aastat! 
Hans Tomson sündis 27. novembril 1929 Pärnumaal Jäärja valla (hiljem Tali vald) Veelikse 
külas. Tema vanemad töötasid koorejaamas ja rajasid 1933. aastal Veeliksele väikese 
uudismaatalu. 
 
Male juurde sattus juba algkoolis 
 
1937. aasta sügisel alustas Tomson õppetööd Veelikse 6-klassilis algkoolis. Male juurde 
sattumist meenutab Tomson ise nõnda: „Olin koolipoiss, käisin teises klassis Pärnumaal 
tolleaegse Jäärja valla Veelikse 6-klassilises koolis. Kodust oli sinna 4 km, talvel olin 
ühiselamus. Seal koolis oli koolijuhataja Hans Mängel, kes oli ühtlasi ka matemaatikaõpetaja 
ja tema oli suur malehuviline. Ta oli esimeses maailmasõjas langenud sakslaste kätte vangi ja 
seal oli siis hakanud malet mängima – sõjavangis. Koolis oli kolm klassikomplekti – igas 
klassiruumis oli õpetaja lauasahtlis komplekt malendeid ja poisid võisid neid vabal ajal 
kasutada. Ühiselamus käis õhtul kohustuslik õppimine, valmistati ette õppetükke järgmiseks 
päevaks. Kui oli korrapidajaõpetajaks seesama Hans Mängel, siis tema pani õpetaja laua 
kumbagi otsa komplekti malendeid. Ise ta tegeles seal vihikute parandamise ja muu sellise 
tööga. Need, kes said oma õppetükid valmis ja olid malest huvitatud, võisid tulla temaga 
mängima. Tema mängis siis oma töö kõrvalt selle ja teise poisiga. Käike ta tagasi ei tahtnud 
hästi anda, aga ta näitas, et vaat selle võimaluse jätsid kasutamata jne. Niimoodi ta meid 
õpetas. Enamus poisse oskas mängida.“ 
Küsimusele, kas Veelikse koolist sirgus veel häid maletajaid, kes jäid pikemateks aastateks 
male juurde, vastab Tomson: „Veelikse külas mängiti malet päris korralikult, võin tuua 
järgmise näite. Oli aasta 1949, kui toimusid Eestis esimesed Kolhoosniku meistrivõistlused, 
see oli maanoorte spordiorganisatsioon, mis hiljem nimetati ümber Jõuks. Sellest võistlusest 
võttis osa kaks Veelikse poissi ja mõlemad olid minu klassivennad. Andres Ruusmann jagas 
2.-4. kohta ja Karl Kuningas 5.-6. kohta. Võitis Ülo Prits, kes oli üsna tuntud malemees 
Harjumaalt. Peab ütlema, et need poisid mängisid tugeva teise järgu tasemel, ma arvan, et ehk 
rohkemgi. Aga see kant oli üldse selline sõjale jalgu jäänud kant ja ma ei tea nende poiste 
edasisest saatusest suurt midagi – nad vist sattusid hiljem Gulagi laagrisse ja „kadusid ära“. 
Nii et selliseid tugevaid maletajaid hiljem järgi ei jäänud, ei tea nimetada.“ 
Kuivõrd oli koolipoistele eeskujuks Paul Keres? Tomson: „Kindlasti oli Paul Keres 
eeskujuks. Sealsamas Veelikse koolis oli üks vanem poiss, Martin Tähepõld oli ta nimi, temal 
oli tellitud „Eesti Male“, mida Paul Keres välja andis. Tema juures sai vahel pühapäeviti 
käidud ja uuritud meistrite partiisid, mis olid seal ajakirjas ära toodud. Male ikka niipalju 
köitis, et ei saanud sellest mängust kuidagi lahti öelda.“ 
 
Sõja ajal koolitee katkes 
 
Edasi viis koolitee Tomsoni Pärnusse, seda eluperioodi meenutab vanahärra ise nõnda: „Kui 
ma Veeliksel kuus klassi lõpetasin, siis ma tahtsin edasi õppida ja kõige lähem võimalus oli 
selleks Pärnu. See oli aasta 1943, läksin siis Pärnu I Poeglaste Gümnaasiumi – tol ajal olid 
eraldi poiste ja tütarlaste gümnaasiumid. Seal juhtusin kokku Helmut Luigega, kes õppis 



paralleelklassis. Ta kutsus mind kohalikku maleklubisse, kus käisime ikka õhtuti nii palju kui 
see lahti oli. Ma ei mäleta täpselt, kas oli see klubi lahti kolm korda nädalas (umbes nii see 
oli), aga alati käisime seal mängimas. Sain seal malega tegelemiseks hoogu juurde – seal olid 
ikka tugevamad mängijad. Koolipoistest olid toona Pärnus kõige tugevamad Udo Nurme, kes 
tuli 1944. aastal linna meistriks, Igor Belokon, Helmut Luik, Heino Hindre ja Kalle Järve, 
keda ma kõiki tundsin, ning Erik Teoste, keda ma enam ei mäleta. Nad kõik olid minust aasta-
paar vanemad. Mina täitsin ühel ülelinnalisel kvalifikatsiooniturniiril 5. klassi (järgu) nõuded. 
Palju aastaid hiljem on mul olnud malelisi  kontakte veel tollal Pärnu maleparemikku 
kuulunud Elmar Kase ja Hillar Hanssooga. Pärnus mängiti toona igasuguseid male vorme – 
põhiliselt küll välkmalet, kus loeti „valge käik“ ja „musta käik“, sest malekellasid ei olnud.“ 
Paraku jäi koolitee Pärnus poolikuks, ajad olid keerulised, Tomson jätkab: „Pärnu kooli ei 
saanudki ma lõpetada, sest järgmisse klassi mineku ajaks olid juba NSV Liidu väed Eestis 
sees. Kodust oli kooli 65 km, isa viis mind hobusega sinna, ööbisime poole tee peal kuskil – 
sinna tulid vene sõdurid sisse, nad küll ei puudutanud midagi. Mina sain järgmine päev 
Pärnusse, läksin korterisse, kus ma varemgi olin. Isa oli tagasiteel kinni võetud ja hobune 
koos vankriga oli võõraste inimeste poolt koju toodud. Mina sain sellest teada paar nädalat 
hiljem. Tulin siis Pärnust ära, jala, esimese päevaga jõudsin Kilingi-Nõmmele – sinna oli 42-
43 km, järgmisel päeval siis sain tagasi koju. Ma olin kõige vanem poeg, mul oli kaks 
nooremat venda. Oli tarvis talus ema aidata. Tulin koolist ära, kaks aastat olin kodus abiks – 
kündsin ja külvasin, tegin muid põllutöid, male mängimine ei olnud siis võimalik. Isa 
arreteeriti niisiis 1944. aasta sügisel ja 1945. aasta juunikuus oli ta juba surnud teel Kolõma 
laagrisse, ta viidi sinna koos maletaja Igor Kullamaaga – Igor hiljem mulle sellest rääkis. Isa 
suri Vaiksel ookeanil laeva pardal, nad sõitsid laevaga Nahhodkast (see on üks sõjasadam 
Venemaal vastu Hiina piiri) Kamtšatkale Magadani laagrisse, laeval läks lahti tüüfus. 
Kullamaa rääkis, et vanemad mehed ei pidanud lihtsalt vastu, surid ära ja nad visati üle parda. 
Kullamaa ise oli toona noor mees, minu isa oli aga juba üle neljakümnene.“ 
 
Maleline tegevus jätkus Kilingi-Nõmmel 
 
Üheks oma paremaks maleliseks tulemuseks peab Tomson ise vahetult pärast teise 
maailmasõja lõppu saavutatut: „Kui talus kergemaks läks – see tähendab, et meilt kui 
„rahvavaenlase“ perelt võeti kõik ära ja polnud vaja enam nii palju tööd teha, siis läksin 
Kilingi-Nõmme Keskkooli (1946). Hakkasin organiseerima Kilingi-Nõmme linnas 
maletegevust. 1947. aastal organiseerisin linna meistrivõistlused. Sain kokku 20 mängijat, 
mängimas käisime kultuurimajas, ilma malekelladeta muidugi. Inimesed võtsid kodust 
malendid kaasa ja niimoodi see asi toona käis. Turniiri võitis väljapool arvestust mänginud 
Vändra mees Ado Vihtre, temale järgnes Tartust pärit sõjaväelane Udo Veske, mõlemad teise 
järgu maletajad. Minu koht oli nende järel, linna arvestuses teine. See oli minu jaoks üks 
maleline pöördepunkt, mis andis jälle uuesti julgust ja indu juurde, et võib mängida küll. Selle 
ma paneks üheks oma paremaks tulemuseks.“ 
Kilingi-Nõmmel pandi Tomsoni eestvedamisel käima lausa maleteemaline seinaleht, Tomson 
meenutab: „Pärast seda toimus 1948. aastal maailmameistri turniir, kus mängis ka Paul Keres. 
Siis ma organiseerisin koolis male seinalehe, võtsime poistega oma oskused ja jõud kokku, 
tegime aluse ja sinna panime üles katkestusseisud, mis hommikul raadiost maha öeldi – 
Kerese, Botvinniku ja teiste seisud. Joonistasime need seisud käsitsi sinna seinalehele, 
märkisime ära, kelle käik jne. Selline maleleht meil ilmus, sinna juurde sai kirja panna ka 
mõne loo, turniiritabelid. Kui turniir lõppes, siis maleleht jäi edasi kestma – see oli nii kaua 
kuni ma Kilingi-Nõmmelt ära tulin 1949. aastal. Põhiliselt püüdsime sinna panna Paul Kerese 
partiisid siit ja sealt, mis kuskil ilmusid, need lõikasime välja ja panime sinna juurde, 
kirjutasime ehk omalt poolt ka mõne rea lisaks. Selline malepropaganda värk oli.“ 



1949. aasta märtsiküüditamise ajal sattusid Siberisse Tomsoni ema ja mõlemad vennad. 
Kuidas juhtus, et pere aeti Siberisse, aga Tomson ise sinna ei sattunud? „Jäin maha male tõttu, 
Heino Hindre kutsus mind ühele turniirile Pärnus (vabariiklik II järgu turniir),“ sõnab 
küüditamise aegu kodust eemal viibinud Tomson. 
Siberist tulid kõik pereliikmed kaheksa ja pool aastat hiljem siiski õnneks tagasi. Milline on 
teiste pereliikmete suhe malega? „Ka minu kõige noorem vend – Aadu Tomson – mängib 
malet, kuni tänaseni, ta on Viljandi Maleseltsi liige, pärast Siberist tagasitulekut hakkas ta 
uuesti malet mängima. Keskmine vend malet ei mängi, ta on akordionimängija,“ selgitab 
Tomson. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
(järgneb) 


