
Tagasipöördumise teema maleülesannetes 
 
Tänases malenurgas vaatleme maleülesandeid, kus rakendamist leiab niinimetatud 
tagasipöördumise teema – lahenduskäigus osutub vajalikuks esmalt mingi malend 
mingilt malelaua väljalt ära viia ja hiljem muutunud oludes seesama malend 
sellelesamale väljale tagasi tuua (tagasipöördumine). 
 
Frank Healey 
Westminster Papers 1873 

 
(Kc5 La6 Rf2 ed5 eg2 eg3 / Ke5 Od7 Rc8 Re8 ee4 eh5) 
Matt viie käiguga! 
 
Lahendus: 1.Lh6! (ähvardab 2.Lf4#) 1...Of5 2.Rg4+! hxg4 3.La6! (tagasipöördumine, 
ähvardab 4.La1#) 3...Od7 4.Lf1! (ähvardab 5.Lf4#) 4...Of5 5.La1#. 
 
Theodor Nissl 
Akademische Monatshefte 1910 

 
(Ka8 Vb7 Og5 eb3 / Ka5 Vd4 Og4) 
Matt kuue käiguga! 
 
Lahendus: 1.Oh4! Vd1 2.Og3 Vc1 3.Of4 Vc2 4.Og5 ja must vanker ei saa enam 
kaitsta korraga välju d2 ja d8. Isai Rozenfeldi raamatus „Mis on probleemmale?“ 
(Tallinn, 1976) on selle ülesande kohta kirjutatud järgmist: „Probleem demonstreerib 
üsna nappide vahenditega nn. tagasipöördumise teemat. On huvitav jälgida, kuidas 
valge oda teeb „surmasõlme“ ümber oma musta kolleegi.“ 
 
Järgnev Saksa problemistide Johannes Kohtzi (1843-1918) ja Carl Kockelkorni 
(1843-1914) ülesanne on küll ehmatavalt pikk, kuid lahenduskäiku vaadates saab üsna 
kiiresti selgeks valgete malendite manöövrite mõte – eemaldada tempoga (tulega) 
must oda ja must ettur. Ühes varasemas malenurgas juba märkisime, et nende meeste 
puhul on tähelepanuväärne, et nad esinesid muide alati kaasautoritena – seda umbes 
poole sajandi vältel! 
 
Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn 



Deutsches Wochenschach 1911 

 
(Kf6 Vc3 Oc2 Rd3 eb2 ee5 eg3 / Ke4 La1 Va6 Od2 eb6 ef4) 
Matt kahekümne kuue käiguga! 
 
Lahendus: 1.Rb4+! Kd4 2.Rc6+ Kd5 3.Re7+ Kd4 4.Rf5+ Kd5 5.Ob3+ Ke4 6.Rd6+ 
Kd4 7.Rb5+ Ke4 8.Oc2+ Kd5 9.Rc7+ Kd4 10.Re6+ Kd5 11.Ob3+ Ke4 12.Rg5+ Kd4 
13.Rf3+ Ke4 14.Rxd2+! Kd4 15.Rf3+ Ke4 16.Rg5+ Kd4 17.Re6+ Ke4 18.Oc2+ Kd5 
19.Rxf4+! Kd4 20.Re6+ Kd5 21.Rc7+ Kd4 22.Rb5+ Kd5 23.Ob3+ Ke4 24.Rd6+ Kd4 
25.Rf5+ Ke4 26.Ve3#. Tagasipöördumise teema rakendub selle probleemi puhul päris 
mitut puhku. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume samuti ülesande tagasipöördumise teemal – 
selleski ülesandes realiseerub see teema muide mitmekordselt. Lahendajatele on ehk 
abiks veel vihje, et lahenduskäigus tuleb kasutusele ka niinimetatud India teema – 
sellest teemast kirjutasime pikemalt ühes varasemas malenurgas. 
Lihtsustatult võiks meeldetuletuseks märkida, et India teema puhul tuleb matistaval 
poolel vabastada matistatava poole kuningale mõni väli seeläbi, et nii-öelda kaetakse 
üle mõne oma viguri tulistamise all olev väli, eesmärgiga ülekatmine hiljem otsustava 
efektiga taas avada. 
 
Viktor Holst 
Deutsches Wochenschach 1913 

 
(Kg1 Vb7 Vd1 Oa3 Ob3 ea2 eb2 eb4 ed3 / Ka1 Rb1 ea5 ed2 ed4 eg2) 
Matt viie käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Viktor Holsti ülesande lahendus: 1.Og8! axb4 2.Ob3 
(tagasipöördumine) 2...bxa3 3.Og8! (tagasipöördumine) 3...axb2 4.Vf7 Kxa2 5.Va7# 
(realiseerus ka India teema); 1...a4 2.Vf7 Kxa2 3.Vff1+ Ka1 4.Vxb1# (selleski 
variandis realiseerus India teema). 


