
Rooma teema maleülesannetes 
 
Tänases malenurgas vaatleme maleülesandeid, kus kasutusel niinimetatud Rooma 
teema. XIX sajandi teisel poolel muutusid populaarseks ülesanded, mille puhul kogu 
lahenduskäik jagunes põhiplaaniks ja sellele eelneva(te)ks eelplaani(de)ks. Sellistel 
ülesannetel oli seega tingimata olemas nii-öelda temaatiline valejälg ehk katse asuda 
kohe põhiplaani realiseerimise juurde, mis leidis aga ainsa temaatilise ümberlükke. 
Väga hästi on Rooma teema olemuse lahti kirjutanud Isai Rozenfeldi raamatus „Mis 
on probleemmale?“ (Tallinn, 1976): „Algseisus võib must kaitsevigur neutraliseerida 
valgete põhiähvarduse. Eelmängu ideeks on suunata kaitsevigur uuele joonele, kust ta 
suudab kaitsta põhiähvardust analoogilisel viisil; see on aga alati seotud mustade seisu 
kahjustamisega, mida valged saavad soodsalt ära kasutada.“ 
 
Jörgen Möller 
Skakbladet 1911 

 
(Kh1 Lg1 Rc8 ea7 / Ka8 Oh4 ec5 ed7 ee6) 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: põhiplaaniks on valge lipu viimine b-liinile ja musta kuninga matistamine 
välja b8 kaudu. Kui proovida kohe realiseerida põhiplaani, siis leiab see kiire 
ümberlükke, katsele 1.Lb1? (ähvardab 2.Lb8#) vastab must 1...Og3! Seepärast 
läheneb valge lipp mustale kuningale nii-öelda ümber nurga: 1.Lg7! (ähvardab 2.Lxd7 
Od8 3.Lc6#) 1...Oe7 2.Lb2! Od6 3.Lg2#. Nagu näeme, siis suutis must oda ka teisel 
käigul kaitsta jätkuvalt matti väljalt b8 diagonaali h2-b8 kaudu, kuid kattis seejuures 
üle musta d-etturi, mis võimaldas valgel matistada diagonaalil h1-a8, sest must ei saa 
oda asendi tõttu d6-l enam pikale diagonaalile etturikäiguga d7-d5 vahele astuda. 
 
Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn 
Deutsches Wochenschach 1905 

 
(Ka4 Lf2 Ob5 Rb7 ed4 ee3 / Kc3 Oe7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: põhiplaaniks on manöövri Le2-Od3-Lc2# teostamine, otsejoones seda aga 
realiseerida ei saa, sest 1.Le2? Og5! 2.Od3 Oxe3! Seepärast alustab valge 



viguriohvriga ja alles seejärel realiseerib põhiplaani: 1.Rd6! (ähvardab 2.Re4#) 
1...Oxd6 2.Le2 (ähvardab 3.Od3 ja 4.Lc2#) 2...Of4 3.exf4! Kxd4 4.Le5#. 
Saksa problemistide Johannes Kohtzi (1843-1918) ja Carl Kockelkorni (1843-1914) 
looming on kõrgelt hinnatud, tähelepanuväärne on nende meeste puhul aga tõsiasi, et 
nad esinesid muide alati kaasautoritena – seda umbes poole sajandi vältel! 
 
Hermann Rübesamen 
Münchener Neueste Nachrichten 1909 

 
(Kh8 Vf7 Vg8 Oa6 eg4 / Kh6 Vc7 Od8 Rc8 eg5 eh7) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vf2! Vc2 2.Oe2! Vxe2 3.Vf7! Ve7 4.Vf6#. Selle ülesande puhul on 
valgel avakäigul valida koguni kolme võimaliku lahenduskäigu vahel, kuidas 
ähvardada matti h-liinil (põhiplaan). Neist kolmest võimalusest vaid 1.Vf2! viib 
sihile, kuna teiste katsete korral suudab must end piisavalt kaitsta, näiteks: 1.Vf3? 
Vc3 2.Od3 Vxd3 3.Vf7 Vd7! või 1.Vf1? Vc1! 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume taaskord midagi Eesti autorite loomingust. Tõsi, 
järgneva ülesande puhul pole tegu küll päris puhta Rooma teemaga, kuid siingi 
jaguneb lahenduskäik põhiplaaniks (matiähvardus a-liinil) ja sellele eelnevaks 
eelplaaniks (musta etturite kaitsevõimaluste segipaiskamine). 
 
Isai Rozenfeld 
Kehakultuur 1957 
Eesti NSV V esivõistlused kompositsioonmales 1956 
2. auhind 

 
(Kc7 Vh6 / Ka8 eb3 eb7 eh7) 
Matt viie käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 



Eelmises malenurgas esitatud Isai Rozenfeldi ülesande lahendus: 1.Vh1! b2 2.Vh4! b5 
3.Vb4 Ka7 4.Vxb2 Ka6 5.Va2#; vale olnuks aga 1.Vh4? b5 2.Vh1 (2.Vb4 Ka7 
3.Vxb3 b4! 4.Vxb4 Ka6) 2...b2 3.Vb1 b4! 4.Vxb2 b3! 


