
 1

A Szablya Iskolája Egyesület 
 

I. Fokozat (kezdő) vizsga gyakorlati anyaga  
 

 
 

I. fokozat (kezdő) 
 
Alapok I. 
alapállás 
alap lépések: 3 alap (nyitó, záró, váltó), előre, hátra 
alap vágások: 8 alap - egyedül, jobb kéz balkéz + összekötve 
alap védések (8db, fix védés) 
puszta kéz (egyenes ütés fejre, torokra, gyomorszájra) 
 
Technika I. 
alap vágás kombinációk lépéssel (egyedül és párban) 
 
Állóképesség I. 
szabad vívás: 10 szabad küzdelem egymás után, egyszerűsített szabályokkal.  
(csak 8 alap, haladóval) 
 
Koordináció I. 
mozdulatok pontossága az egész vizsga során 
10 összekötött mozdulat egybefolyó bemutatása (lépéssel) 
 
Mentális képesség I. 
8 alapvágás bekötött szemmel (egyénileg) 
adott terepen bekötött szemmel követni a társat hang után 
 
Hajlékonyság I. 
nyújtott ülésben boka elérése 
nyújtott láb másik lábtól számítva eléri a derékszöget mind szemből, mind oldalról 
zárt állásban, nyújtott lábbal boka elérése 
 
Kondíció I. 
fekvőtámasz (nők 10, férfiak 15) 
hasizom (zsugor felülés 30 db) 
hát ( homorítás 30 db) 
láb (fél perc lovagló állás) 
 
Elmélet I.  
(ld. külön) 
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A Szablya Iskolája Egyesület 
 

I. Fokozat vizsga elméleti anyaga  
 

	

Alapállás, alaptartás 
 
Elmélet 
Alapállás: 
Nagyjából másfél váll átlójú állás, a fegyvertartó kéz felőli láb van elől, a lábfej előre néz, 
vagy egy kicsit befelé, a másik láb maximum 45 fokos szöget zár be a haladás irányával, 
mindkét térd rogyasztott, a testsúly a két lábon egyenlően oszlik el, és középen van.  
 
Alaptartás: 
Alap vívótartásnak vagy (gardnak) nevezzük a test és a kard helyzetét amelyben a 
támadásra és a védekezésre is a legalkalmasabb helyen és készenlétben vagyunk. Ennél fogva 
a jó vívóállás legfőbb jellemzői a következők:  

- a támadás belőle könnyen kivitelezhető legyen  
- a test minél kevesebb részét tegye ki az ellenfél támadásának  
- ne csak a kart hanem az ellenfélhez legközelebb álló testrészeket is védje 
- a penge hegye gátolja meg az ellenfél közvetlen támadását.  

 
A fegyvert tartó kar megfelelő tartása: a váll laza, a könyök enyhén hajlított, a kéz derék és a 
mellkas magasságában helyezkedhet el, az alkar vízszintes. A penge éle lefelé vagy 45 fokban 
kifelé-lefelé, a kéz magunk előtt a váll vonalában marad.  A hegye az ellenfél arca vagy a 
nyaka felé mutat.  A penge a vízszintessel 30 és 45 fok közti szöget zár be.  A nem 
fegyvertartó kar  tetszőlegesen, de nem lógatva (pl. mellkas előtt vagy csípőnél leszorítva) 
helyezkedik el. 
 
Súlypont 
A vívó testtömeg közép pontja 
 

	

Alap lépések 
 
Elmélet 
Lépések 2 irányban 
I. fokozaton, a lépéseket előre és hátra tanuljuk, ebben a két irányban mindhárom (nyitó, záró, 
váltó) lépéstípus kivitelezhető. A modern vívás szinte kizárólag ebben a két irányban végzi a 
mozgást, azonban ez az eltérő fegyvertípusból adódik. A szablyavívásnál azonban mozgásunk 
nem korlátozódik erre a két irányra, hanem térben is mozoghatunk, amit a későbbi fokozatok 
anyaga tartalmaz részletesebben. 
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Nyítólépés 
A lépés során a menetirány szerinti elöl lévő lábbal indítjuk a lépést előre vagy hátra, 
alapállásból (megtartva a váll szélességet) majd a másik lábbal mellézárunk alapállásba 
érkezve. (A lépés során a lábak eltávolodnak egymástól.) Lépés közben a testsúly lent marad, 
egy vonalon mozog. 
 
Váltólépés 
A lépés során a menetirány szerinti hátul lévő lábbal indítjuk a lépést úgy, hogy egy kisebb 
körívet leírva (a másik boka irányában), a  lépés végén az állásunk a alapállás fordítottja lesz 
és eközben egy lépésnyit haladunk előre vagy hátra. Nagyobb távolságok áthidalásához 
használjuk Lépés közben a testsúly lent marad, egy vonalon mozog. 
 
Zárólépés 
A lépés során a lábak közelítenek egymáshoz. A menetirány szerinti ellentétes oldalon lévő 
lábbal indítjuk a lépést, alapállásból, mellézárunk a másik lábhoz (megtartva az állás 
szélességét) majd a másik lábbal továbblépve, alapállásba érkezünk. (általában távolság 
csalásra használjuk, mivel a lépés a mozdulat elején részben takarásban van az ellenfél 
számára) Lépés közben a testsúly lent marad, egy vonalon mozog. 
 
 

Alapvágások 
 
Elmélet 
A 8 alapvágás mindegyike olyan helyre történik, ami az ellenfelet harcképtelenné tudja tenni 
nem pedig csak megsebesíteni. A vágások különböző testrészeket céloznak, mindkét irányból. 
A vágások a következők: Felső  vágás, nyak vágás, csípő vágás, láb vágás. A vágás mindig 
éllel történik és legyen meg benne a vágó mozdulat.  
 
Felső vágás: Függőleges, a fejtetőtő közepére irányoz (külső és belső oldalt egyaránt). A 
vágás végpozíciója a nyak alsó részének magassága. 
 
Nyakvágás: Vízszintes, a nyak közepére irányoz (külső és belső oldalt egyaránt).  
 
Csípő vágás: Vízszintes, a lágy részre irányoz,a bordák alatti és a csípőcsont feletti rész 
közepét célozva meg (ez a köldök alatt 2-3 ujjnyira található, külső és belső oldalt egyaránt).  
 
Lábvágás: Ferdén lefelé, a comb középső részére irányoz (külső és belső oldalt egyaránt).  
 
A vágás irányát tekintve két fajta vágástípust különböztetünk meg: 
Külső vágás: A fegyvertartó kéz felőli oldalról indított vágás 
Belső vágás: A fegyvertartó kéz felőli oldalról ellentétes irányba indított vágás 
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Alap védések 
 

Elmélet 
A szablya hegye középen marad és egy vonalon mozog. (csak a láb vágás esetén mozdul ki a 
középvonalból). A markolat mindig íven mozog, a hegy egyhelyben marad, csuklóból, karból, 
illetve csípőből forgatjuk a pengét védésre, ennek a  mértéke az adott védéstől s helyzettől 
függ. Minden esetben a csuklónkat  mereven tarjuk a védés pillanatában, hogy meg tudjuk 
állítani az erősebb támadást is. A védés a lehető legrövidebb  úton történjen és a megfelelő 
pillanatban. Ne reagáljunk előbb mint kell  mert az ellenfél ilyenkor cselvágást alkalmazhat, 
vagy túl későn, amikor védésünk értéktelenné válik s ha bele is védtünk, az ellenfél támadása 
attól még betalál. Csak olyan támadást védjünk ami fenyegetést jelent számunkra. 
 
 

Távolságok a vívásban 
 
Elmélet 
Vívótávolságon kívül, kifelé (hosszú vívótávolság) 
Minimum két pengehossz hosszú, a pengék nincsenek fedésben egymással, össze sem érnek. 
Itt még nem tudjuk használni a pengénket.  
Jellemzők: Az ellenfél teste több lépésből érhető el a pengénkkel,  legalább egyet lépnem kell 
ahhoz is, hogy a pengéjét elérjem, biztos távolságban vagyunk ekkor az ellenféltől, de mi sem 
tudunk támadni. Vívás közben pihenésre, lehetőség felmérésre használható, vagy, hogy 
kihátráljunk egy megoldhatatlannak tűnő helyzetből. 
 
Alap vívótávolság (alap küzdőtávolság)  
Közepes vagy alap vívó távolság: a pengék utolsó 1/5-1/3 lehet egymással fedésben. Ebből az 
állásból az ellenfél még nem érhető el, ahhoz, hogy a pengénkkel elérjük a testét, egy lépéssel 
közelednünk kell hozzá. Optimális távolság támadáshoz és védekezéshez egyaránt, valamint 
az ellenfél felmérésehez. 
 
Pengetávolság 
A penge hosszával megegyező távolság. Ekkor mindkét fél pengéjének a hegye érinti a másik 
testét. Nincs igazi funkciója a vívásban inkább viszonyítási mértéknek használjuk. 
 
Vívótávolság-rövid  
Pengetávolságon belül vagyunk, de már lépés nélkül elérjük pengénkkel az ellenfél testét, ő is 
a mienket. Puszta kézzel elérjük a másik pengéjét és kezét-alkarját, de a testét még nem. 
Ebből a távolságból lehetőségünk van előre és hátra egyaránt mozdulni. 
 
Harcmodor típusok (a faltól falig gyakorlatoknál hangzik el) 
 
Támadó harcmodor (offenzív) 
Az ilyen harcmodort használó vívó technikái döntően erőteljes és előre haladó támadások, 
kevesebb hangsúlyt fektet a védekezésre és a visszatámadásokra 
 
Védekező harcmodor (defenzív)  
Az ilyen harcmodort használó vívó technikája döntően kitérésre, védekezésre és a 
visszatámadásokra épül, kevesebb hangsúlyt fektet a erőteljes és előre haladó támadásokra 
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Puszta kéz 
 
 
Elmélet 
A puszta kéz szerepe a vívásban 
Mivel a szablyát egy kézben forgatjuk, nem szabad elfeledkeznünk a másik kezünkről sem. A 
küzdelem során aktív szerepet kaphat a másik kéz, mint védekező illetve támadó eszköz. 
Például ráfoghatunk a szabad kezünkkel az ellenfél fegyvert tartó kezére, ezzel blokkolva a 
további támadását. Azonban, nem csak ráfogások, hanem, komplett fegyvertelen technikák is 
alkalmazhatóak a vívás közben. Mint például ütések, rúgások, dobások, fojtások. A vívó 
technikák tehát nem korlátozódnak kizárólag a fegyverforgatásra, hanem kihasználjuk az 
adódó egyéb lehetőségeket is. A pusztakezes technikák alkalmazásához szükségünk van arra, 
hogy vívótávolságon belülre kerüljünk, amihez külön technikákra, kitérésekre, vagy plusz 
lépésekre lehet szükség. 
 
Pusztakezes alaptartás 
A pusztakezes alaptartásnál a bal kéz és láb van elöl, tehát a jobb kezes vívó alaptartáshoz 
képest fordított állást használunk. Az elöl lévő kéz tartása nyújtott, de enyhén görbített, az 
ököl zárt, és áll magasságban van. A hátsó kéz hajlított, az ököl zárt, és kb. 2 ököl távolságra 
helyezkedik el a mellkas előtt. 
 
Ütések 
Az ütés pillanatában feszülnek meg az izmok. Az ököl vízszintesen áll az ütés pillanatában. 
Az ütés után a kezek visszahúzódnak alaptartásba, könyökök a test vonalában maradnak.  
Elsőkezes ütésnél váll enyhén kifordul, az első kar teljesem kinyúlik, hátsó kéz a helyén 
marad. 
Hátsókezes ütésnél az első kéz behúzódik mellkas elé és egyidejűleg a hátsó kéz teljesen 
kinyúlik az ütés pillanatában, a váll és az egész felsőtest elfordul.  
Egyenes ütésnek hívjuk azt az ütést, ahol a kar, a kiinduló pozícióból a lehető legrövidebb 
úton, egyenes vonalban érkezik a végpozícióba. 
 
 

Koordináció 
 
Elmélet 
Az I.-es anyagban a koordináció fejlesztése még javarészt kimerül az alapozó gyakorlatokban, 
ezért az egész vizsgán értékelendő a bemutatott mozdulatok pontossága és helyes kivitelezése. 
 
Kontroll 
A vívás és a technikák végrehajtása alatt olyan sebességgel és erővel hajtjuk végre a 
mozdulatokat, hogy az egyértelmű legyen, de a sérülés veszélyét is kizárhassuk egyben. 
Képesnek kell lenünk lendülettel indított vágások bármely pillanatban történő megállítására. 
 
Folyamatosság (flow)  
Egymás után megszakítás nélkül végrehajtott technikák sorozata, ahol az egyes mozdulatok 
megtörés nélkül folynak egymásba. Célja a megtanult támadások és védések elmélyítése és 
egymáshoz illesztése. 
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Árnyék harc 
Lassú imitált vívás egy vagy több elképzelt ellenféllel. (pl. alap vágások egyénileg is az) 
 
 

Plusz elmélet 
 
1.) A szablya részei 

- Él: a penge domború oldalán elhelyezkedő vágó felület 
- Fok: a penge homorú oldala 
- Fokél: a fok élesre fent vágófelülete, a hegy felől eső 1/5-1/3-nyi rész 
- Markolat: a szablya fogantyúja 
- Keresztvas: a markolat és a penge között, a markolatra merőlegesen elhelyezkedő, a 

fegyvert tartó kéz védelmére szolgáló rész 
- Kengyel:keresztvas típus: a penge él felőli oldalán hátra hajlik a pengetőtől a markolat  

gombig 
- Pengefogó: A kengyel része: a penge homorú oldalán a penge felé vissza hajló rész 
- Kosár: keresztvas típus: a kézfejet szinte teljesen körülvevő fémlemez 
- Hüvely: a fegyver tokja, ebben tartják szablyát 

 
2.) A szablya forgáspontjai 

1. csukló 
2. könyök 
3. váll 
4. csípő 
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A Szablya Iskolája Egyesület 
 

I. Fokozat vizsga elméleti kérdéssor 
 
 
A vizsga során 3 kérdés kerül kihúzásra az alábbiak közül: 
 
1. Alapállás 
2. Alaptartás 
3. Súlypont 
4. Nyító lépés 
5. Váltó lépés 
6. Záró lépés 
7. Alap vágások 
8. Külső vágás 
9. Belső vágás 
10. Alap védések 
11. Vívótávolságon kívül, kifelé  
12. Alap vívótávolság  
13. Pengetávolság 
14. Vívótávolság-rövid  
15. Támadó harcmodor  
16. Védekező harcmodor  
17. A puszta kéz szerepe a vívásban 
18. Pusztakezes alaptartás 
19. Ütések 
20. Kontroll 
21. Folyamatosság 
22. Árnyék harc 
23. Él  
24. Fok 
25. Fokél 
26. Markolat 
27. Keresztvas  
28. Kengyel  
29. Pengefogó 
30. Kosár 
31. Hüvely 
32. A szablya forgáspontjai 

 


