
Möödaminnes löömine maleülesannetes 
 
Möödaminnes löömine ehk rahvusvahelise väljenduse järgi en passant löömine jõudis 
malepartiides praktikasse XV sajandi lõpul. Tegu on sellise löömisega, mille puhul 
ühe vastase ettur on eelmisel käigul käinud oma algväljalt kaks sammu edasi teise 
vastase etturi kõrvale naaberliinil (läbinud seejuures vastase etturi tulejoones asuva 
välja) – sel juhul võib selle etturi lüüa, nõnda nagu see ettur oleks käinud ainult ühe 
sammu. Möödaminnes löömine on võimalik ainult vahetult pärast etturi 
kaksiksammu, järgmistel käikudel seda võimalust enam ei ole. Probleemmales on 
seda võimalust oskuslikult ära kasutatud väga mitmete ülesannete juures. 
 
John O’Keefe 
Melbourne Leader 1909 
1. auhind 

 
(Kf5 La4 Rd7 Re7 eb6 ec2 ef6 / Kd6 Vd8 Ra5 ea6 eb4 ed4) 
Matt kahe käiguga! 
 
Lahendus: 1.c4! (ähvardab 2.c5#) 1...bxc3 (e.p.) 2.Lxd4#; 1...dxc3 (e.p.) 2.Ld1#; 
1...Vxd7 2.Lxb4#; 1...Vc8 2.Rxc8#; 1...Rb3 2.Lc6#. Meisterlikult konstrueeritud 
ülesanne, kus möödaminnes löömine on kasutusel koguni kahepidiselt. Lahendamise 
juures on meeldiv, et algseisus pole malendeid mitte ülearu palju ja igaühel neist on 
täita oma kindel funktsioon. 
 
Ottmar Nemo 
Шахматный журнал 1894 
1. auhind teematurniiril 

 
(Kh3 La1 Ve8 Oa7 ea4 ec5 ed2 ed3 ef4 ef7 / Kd5 Rf8 ea2 ea3 ed7 ef5 ef6) 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vd8! (käigupuudusega) 1...Kc6 2.Lh1+ d5 (2...Kc7 3.Ob6#) 3.cxd6# 
(e.p.); 1...Ke6 2.Lxa2+ d5 (2...Ke7 3.Ve8#) 3.cxd6# (e.p.); 1...Rg6 2.Ld4+! Kxd4 
(2...Kc6/Ke6 3.Lxd7#) 3.Vxd7#; 1...Re6 2.Lh1+ Kd4 3.Vxd7#. Sellegi ülesande 
puhul on kasutatud möödaminnes löömist kahekordselt – kahes variandis. Lisaks neile 



kahele variandile on vürtsiks kolmas võimalus, mille puhul valge matistab lipuohvri 
abil. 
 
Henry Kidson 
Westminster Club Paper 1868 

 
(Ke1 Va1 Vg4 Oe5 Rc4 eb3 eb4 ed2 ef5 eh3 / Kf3 Vh6 ed3 ee2 ee7 eg5) 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Oc7! (ähvardab 2.Re5#) 1...Ve6 2.Va8! (käigupuudusega) 2...Ve3 3.Vf8! 
(käigupuudusega) 3...e5 4.fxe6# (e.p.). Vale olnuks aga alustada 1.Oh2? (ähvardab 
2.Re5#) 1...Ve6 2.Vg3+ Ke4! Möödaminnes löömise võimalus on oskuslikult 
ühendatud käigupuuduse temaatikaga – must vanker peab püsima e-liinil, et kaitsta 
matiähvardust Re5#, samas napib sel liinil käimisvõimalusi, sest käiguga Ve4 
blokeeriks must oma kuninga jaoks olulise põgenemistee ja sel juhul matistaks valge 
käiguga Vg3#. Valge kasutab musta abitust oskuslikult ära vaiksete vankrikäikudega 
mativõrgu punumiseks. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume veel ühe neljakäigulise matiülesande 
möödaminnes löömise teemal. Lahenduse kohta vihjeks niipalju, et käib põnev duell 
valge ratsu ja musta oda vahel, sealjuures kasutab valge igas variandis ära 
möödaminnes löömist. 
 
Aleksander Galitzky 
La Strategie 1896 

 
(Kg6 Rb2 Rb7 eb5 ec4 ed2 ee3 ef2 / Ke5 Of1 ee4 ee6) 
Matt nelja käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Aleksander Galitzky ülesande lahendus: 1.Rd1! Oxc4 
2.d4+ exd3 (e.p.) 3.Rc3 ja 4.f4#; 1...Od3 2.Rc3 Ob1 3.d4+ exd3 (e.p.) 4.f4#; 1...Oh3 



2.f4+ exf3 (e.p.) 3.d4+ Ke4 4.Rc5#. Möödaminnes löömise teema. Vale olnuks 
1.Ra4? Oh3! 


