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Staff Tool – Szólamsor eszköz 
 

 
 
 
 
A Staff Tool-ban szólamsorokat hozhatunk létre (például a Document Setup Wizard [dokumentum-
varázsló] segítségével), szólamsorokat törölhetünk, szólamsorokat rejthetünk el, és szólamsorokat 
szúrhatunk be a már meglévőkhöz. Az egyes szólamsorokban egyedi vonalelrendezést állíthatunk 
be (például a dobkottához szükséges egyvonalas vonalrendszert itt adhatjuk meg). Ezeket a 
szólamsorokat el is nevezhetjük, továbbá a már létrehozott szólamsorokat csoportokba (Groups) 
rendezhetjük. 
Ebben az eszközben állíthatjuk be az egyes szólamsorok közötti távolságokat – többszólamú dallam 
esetén – a szisztémákon (Systems) belül, valamint a kijelölt területre különféle szólamstílusokat 
(Staff Styles) alkalmazhatunk. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Staff menü 

 
New Staves – Új szólamsor(ok) beszúrása 
Ha kijelölünk egy szólamsort, akkor a kijelölt szólamsor fölé, ha 
nincs kijelölve szólamsor, akkor pedig a meglévő szólamsorok alá 
szúrja be a program az új szólamsor(oka)t. 
 
New Staves (with Setup Wizard) 
Új szólamsor(ok) beszúrása a dokumentumvarázsló segítségével. 
 
Delete Staves 
A kijelölt szólamsor(ok) törlése. 
 
Delete Staves and Reposition 
Szólamsor(ok) törlése után visszaállítja a kitörölt szólamsor helyére 
az alatta elhelyezkedő szólamsorokat, tehát újra elrendezi azokat 
(egyenletesen) az érvényben lévő térköztávolság alapján.  
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Reorder Staves – Szólamsorok átrendezése (Finale 2011) 
 
 
 
 
Amennyiben a szólamok, szólamcsoportok létrehozásakor nem a 
megfelelő sorrendben jelenítettük meg, illetve neveztük el azokat, vagy 
utólagosan szeretnénk felcserélni őket, akkor a 2011-es verzióban a Staff 
menüben fellelhető Reorder Staves parancs segítségével a meglévő 
szólamok, szólamcsoportok sorrendjét – igényeinknek megfelelően – 
egyszerűen és gyorsan megváltoztathatjuk. 
 
 
 

 
 
Reorder Staves (Finale 2012-től) 

 
A Finale 2011-ben bemutatkozó Reorder Staves párbeszédablak a 
2012-es verzióban már nem található, hiszen a Score Manager 
párbeszédablak a szólamsorok sorrendjének módosítására, felcserélé-
sére is megoldást kínál. Ehhez nem kell mást tennünk, ragadjuk meg a 
mozgatni kívánt szólam előtti „három vonal” ikont, s vonszoljuk, 
húzzuk a megfelelő helyre, amely a partitúrában is azonnali változást 
eredményez. 
  

 
Edit Staff Attributes 
 

 
A Staff Attributes dialógusablakból – a Finale 2012-es verziójában – a szólamsorok bizonyos 
tulajdonságaival kapcsolatos beállítási lehetőségek átkerültek a Score Manager dialógusablakba 
annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó utasításokat egy helyen, egyszerűen el lehessen végezni. 
Mostantól a Score Manager párbeszédablakban nyílik lehetőségünk például az első kulcs (First 

Finale 2011 Finale 2012 
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Clef), a transzponáló hangszerszólam (Transposition), a különféle kotta-jelölési stílus (ütőhang-
szerek, tabulatúra, vágott kottafej [Notation Style]), valamint a vonalrendszer (Staff) beállítására, s a 
szólam teljes és rövidített nevének beírására, módosítására. 
A File menü � File Info párbeszédablak is beolvadt a Score Manager dialógusablakba, amelyen a 
dokumentumra vonatkozó információkat adhatjuk meg. Sőt, a dokumentumvarázsló néhány opciója 
is visszaköszön ebben az ablakban (Score Order, Add Instrument). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Staff Attributes párbeszédablak 
 
A Staff Attributes párbeszédablak a szólamsorok megnevezésének (a 2011-es verzióig) és tulajdon-
ságainak beállítására szolgál. Ebben a dialógusablakban mindig csak az aktuális (a felső legördülő 
listában beállított) szólam paramétereit látjuk, illetve változtathatjuk meg. Amennyiben egynél több 
szólamot hoztunk létre, a legördülő lista melletti kis nyilakkal is kiválaszthatjuk a szerkeszteni 
kívánt szólamot, vagyis lépegethetünk a létrehozott szólamok között. Az említett legördülő listában 
található az aktuális szólam neve (Staff 1, Staff 2, stb.: ezek láthatók, amíg nevet nem adunk 
szólamainknak). A legördülő lista alatti két Edit gomb a teljes (Full Staff Name), valamint a 
rövidített szólamnév (Abbr. Staff Name) beírását teszi lehetővé (Finale 2012 � Score Manager). 
A mellettük található Position gombok pedig a beírt szólamnevek pozicionálására szolgálnak. A tel-
jes szólamnév csak az első szisztéma, míg a rövidített szólamnév az összes többi szisztéma 
szólamsora(i) előtt lesz látható. 
 
First Clef (Finale 2012 � Score Manager) 

 
 
A First Clef (első kulcs) alatt található Select gomb megnyomását 
követően megjelenik a Clef Selection párbeszédablak, amelyben 
választhatunk az aktuális szólamsorhoz megfelelő kulcsot a 
kottasor elejére. 
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Staff (Finale 2012 � Score Manager) 
A Staff utáni legördülő listában beállított Standard 5-line a hagyományos 
ötvonalas kottát jelenti, de választhatunk egyvonalas kottát rövid (1-line 
with Short Barline), illetve hosszú ütemvonallal (1-line with Full Barline), 
vonal nélküli kottát hosszú ütemvonallal (0-line with Full Barline), 
továbbá lehetőségünk van egyéni vonalrendszerek kialakítására is (Other). 
 

Other választása esetén megjelenik a Staff Setup párbeszédablak, ahol beállíthatjuk az egyes 
szólamsorokban lévő vonalak számát, a vonalak között lévő távolság nagyságát, az ütemvonalak 
hosszúságát, a szünetek helyét, az ismétlőjel pontjainak helyét és megjelenését, továbbá megha-
tározhatjuk azokat a pontokat is, ahol a kottafej szára automatikusan megfordul. 
 
Alternate Notation 

 
 
 
 
Eme opció bejelölése lehetőséget teremt számunkra nem 
hagyományos kottakép megjelenítésére, vagyis ennek a 
parancsnak a segítségével a kiválasztott szólamot alternatív 
kottázással tölthetjük ki (pl.: Slash Notation). Az alkalmazni 
kívánt ütemekre, ütemrészekre használjuk a szólamstílusokat. 
 
 
 
 

 
Transposition (Finale 2012 � Score Manager) 
 
Transzponáló hangszerek 
Azok a hangszerek, amelyek szólamukat nem abban a hangnemben szólaltatják meg, amelyben írva 
van. Tehát nem a lekottázott hangot hallatják, hanem annál bizonyos intervallummal magasabbat 
vagy mélyebbet. Ezeknél az instrumentumoknál az előjegyzés nélküli C-dúr hangsort egyfajta 
„fogásírásban” jegyzik le, ami nem veszi tekintetbe a hangszer reális hangmagasságát. Nem a 
játékos, hanem a hangszer transzponálja, például a C-dúr hangnemben lévő dallamot a maga 
hangnemébe. Ha mondjuk valamely hangszer B-hangolású, akkor C-dúrban lejegyzett szólama 
B-dúrban (nagy szekunddal mélyebben) fog megszólalni, ha F-hangolású, akkor pedig F-dúrban 
(tiszta kvinttel mélyebben) stb. Ilyen hangszerek – amennyiben nem C-hangolásúak – a kürtök, 
klarinétok, trombiták, harsonák, valamint sok más hangszer rokonhangszerei, például az angolkürt. 

 
A Transposition melletti Select gomb lenyomása után állíthatjuk be 
a transzponáló hangszer szólamát, amit a program a következő-
képpen hajt végre: a kottában transzponálni fogja a hangokat, ami 
lejátszáskor azonban helyesen szólal majd meg. 
Miután tehát megnyomtuk a Select gombot, megjelenik a képen 
látható Staff Transpositions párbeszédablak, amelyben meghatároz-
hatjuk magát a transzponáló hangszert és az ahhoz tartozó kulcsot 
is. (A Finale alapértelmezetten azt a kulcsot használja, amelyet a 
nem transzponáló szólamban első kulcsként meghatároztunk.) 
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(A)    [K3 �] C-ben leírt – A-ban hangzik (A-klarinét) 
(Bb)    [N2 �] C-ben leírt – B-ben hangzik (klarinét, trombita) 
(Bb treble clef)  [N9 �] C-ben leírt – B-ben hangzik (basszusklarinét) 
(D)    [N2 �] C-ben leírt – D-ben hangzik (D-trombita) 
(Eb)    [K3 �] C-ben leírt – Esz-ben hangzik (Esz-klarinét) 
(Eb)    [N6 �] C-ben leírt – Esz-ben hangzik (altszaxofon) 
(Eb treble clef)  [N6 + T8 �] C-ben leírt – Esz-ben hangzik (baritonszaxofon) 
(F)    [T5 �] C-ben leírt – F-ben hangzik (angolkürt) 
(G)    [T4 �] C-ben leírt – G-ben hangzik (altfuvola) 
(Up Octave)   [T8 �] Oktávval lejjebb hangzik (nagybőgő) 
(Down Octave)  [T8 �] Oktávval feljebb hangzik (piccolo)  
(Other)   Egyéb beállítású transzponálás 

A Key Signature legördülő lista mutatja a leggyakrabban előforduló transzponálási lehetőségeket. 
Válasszuk a None parancsot, ha érvényteleníteni akarjuk a már meglévő transzponálási beállításokat 
(a kulcsok kivételével). Válasszuk az Other (egyéb) lehetőséget, ha saját beállítású transzponálást 
kívánunk létrehozni kevésbé gyakori hangszerekhez. Other beállítás esetén az Interval és a Key 
Alter értékeket meg kell adnunk a megfelelő mezőkben. A Finale ezeket és a kulcsbeállítást 
együttesen használja a transzponálás során. 
 

 
A Key Signature legördülő listában választhatjuk tehát ki a 
„transzponálás” mértékét és irányát. A zárójelben található betű 
mutatja az adott hangszer hangolását, az M  (Major) = Nagy (pl.: 
N3), m (minor) =  kis (pl.: k3), P (Perfect) =  Tiszta (pl.: T5), flats = 
bék, sharps = keresztek, Up = felfelé, Down = lefelé, Treble Clef = 
violinkulcs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A zárójelben található hangköztávolság és irány [pl.: Up P5 = T5 �] alapján a program a hangzó 
magasságot [F] az adott transzponáló hangszer fogásmódjának megfelelő, írott magasságba [C] 
„transzponálja”. 
Például az angolkürt (amely F-hangolású) hangzó szólamát a Finale egy tiszta kvinttel magasabbra 
(Desz-dúr esetén Asz-dúrba, vagyis az írott magasságba) transzponálja, visszajátszásnál azonban 
eredeti hangnem szerint, hangzó magasságban (Desz-dúrban) szólaltatja meg a dallamot (ahogy ezt 
a következő kottaképen is megfigyelhetjük). 
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Amennyiben egy szólamsorban többféle transzpozíciót kell beállítani transzponáló hangszerünk 
számára, akkor azt szólamstílusok alkalmazásával valósíthatjuk meg a 2011-es verzióig. A Finale 
2012-ben ez már nagyon egyszerűen elvégezhető az Utilities menü � Change Instrument opció 
segítségével. 
Ha a zenekari partitúrát a program által ajánlott hangszerekből állítjuk össze – a Document Setup 
Wizard (dokumentumvarázsló) segítségével –, akkor a rendelkezésre álló transzponáló hangszerek 
beállítása automatikusan megtörténik, s a partitúrában már így jelennek meg a szólamok. 
 
• Chromatic 
Kromatikus transzponálás esetén a program nem előjegyzésként írja ki a szükséges módosítójeleket, 
hanem a hangok elé, tehát módosításként jeleníti meg azokat. 
 

 
 
A Staff Attributes párbeszédablak folytatása  
 
Color Noteheads (Finale 2012 � Score Manager) 

Eme opció kijelölésekor az aktuális szólam hangjainak 
kottafejei színes kottafejekre változnak. A Define gomb 
megnyomásakor megjelenő Notes and Rests párbeszédablak 
Colored Noteheads keretében van lehetőségünk az alapértel-
mezett kottafej-színek módosítására.  

 
Options (Finale 2012 � Staff Attributes � Behaviors) 

• Allow hiding when empty  
Üres szólamsor elrejtésének engedélyezése. 
• Break barlines between staves 
Amennyiben a csoport számára a szólamokon keresztülhúzott 
ütemvonalat (Through Staves) választottunk, akkor ennek az 
opciónak a bejelölése esetén az aktuális szólam fölött a szólamok 
közötti térben lévő (normál és ismétlőjeles) ütemvonalat a Finale 
elrejti. 

• Break repeat barlines between staves 
Csak az ismétlőjeles ütemvonalakat rejti el a megadott szólam felett. 
• Display rests in empty measures 
Az üres ütemekben szünetet jelenít meg a Finale. 
• Flat beams 
Vízszintes gerendákká alakítja a ferde gerendákat. 
• Force hide staff 
Az adott szólamsor elrejtése megszólaltatással (Cutaway) vagy megszólaltatás nélkül (Collapse). 
• Ignore key signature 
Figyelmen kívül hagyja az előjegyzéseket (a szólamban található zenét C-dúrba transzponálja). 
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Items to Display – A képernyőn látható elemek 
 
• Augmentation dots 
A pontozott kottaértékek pontjai 
• Barlines 
Ütemvonalak 
• Chords 
Akkordjelzések 
• Clefs 
Kulcsok 
 

• Endings & text repeats 
Primo, Secondo, Da Capo, Dal Segno bejegyzések 

• Fretboards 
 Fogásmód-jelzések 
• Key signatures 

Előjegyzések 
• Lyrics 
 Dalszövegek 
• Measure numbers 

Ütemszámok 
• Repeat bars 

Ismétlőjelek 
• Rests 
 Szünetjelek 
• Staff Lines (Finale 2012) 
 Fővonalak 
• Staff Name in score 

Szólamnevek a partitúrában 
• Staff Name in parts 

Szólamnevek a szólamkivonatokban 
• Stems 
 Szárak 
• Ties 
 Átkötések 
• Time signature 

Ütemmutatók 
 
Például, ha egy szólamban nincs szükségünk az ütemszámokra, akkor vegyük ki a pipát a Measure 
numbers opció elől az adott szólamban. 
 
 
Independent Elements – Függetlenített elemek 
 

• Key Signature 
Az előjegyzés függetlenítése az adott szólamban 
• Time Signature 
Az ütemmutató függetlenítése az adott szólamban 
• Notehead Font 
Az alapbeállítástól eltérő kottafej-fontot adhatunk meg 
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Ezek a parancsok lehetővé teszik, hogy az 
adott szólamban – függetlenül a többitől –
megváltoztassuk az előjegyzést és/vagy az 
ütemmutatót. Ekkor a kijelölt szólam(ok)ban 
külön kell beállítanunk mind az előjegyzést, 
mind pedig az ütemmutatót a megfelelő 
eszközök segítségével. 
 
 
Az ütem a Finale megbonthatatlan egysége, vagyis eltérő ütemmutatók beállítása esetén a program 
az ütemeket egy időegységként értelmezi. 
 
 
 
A szólamsorok távolságának beállítása 
 
Respace Staves 
 

 
A szólamsorok távolságának egyenletes elrendezése a 
teljes szisztémákban vagy a kijelölt szólamsorok között. 
E távolság nagyságát megadhatjuk a beállított mér-
tékegység szerint a Space Above Each Selected Staff keret-
ben a Set to utáni rubrikában, illetve százalékosan a Scale 
to melletti mezőben. 
 

 
A Top Staff Position keretben az első szisztéma felső margóvonalának a felső oldalmargótól való 
távolságát módosíthatjuk: a Set to utáni mezőben a beállított mértékegység szerint, a Scale to 
melletti rubrikában pedig százalékosan. 
A Keep current position opció kijelölésével arra utasíthatjuk programunkat, hogy tartsa meg az első 
szisztéma (sor) aktuális beállításait. 
 
 
Staff Usage 
 
A Staff Usage párbeszédablak beállítási lehetőségei is kezelhetőbbé váltak a 2011-es verzió óta, 

minek segítségével egyszerűbb lett a szólamsorok közötti 
távolság – nem manuális úton történő – megváltoztatása. 
Oldalnézetben (Page View) szisztémánként (pl. Staff System 
1), egysoros gördíthető nézetben (Scroll View) a teljes 
dokumentumban (Global) tudjuk a Staff Usage dialógus-
ablak segítségével a szólamsorok közötti távolságokat 
módosítani. 
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       1. Through Staves               2. Only on Staves             3. Only Between Staves 

                                                   

Szólamok csoportosítása – Group Attributes 
 

 
A Staff Tool � Group Attributes pár-
beszédablakban (ami a Staff menü � 
Group and Bracket � Add… [Edit…] 
opcióknál érhető el) található beállítási 
lehetőségek is előnyösen módosultak. A 
szólamok csoportosítása rendkívül rugal-
massá vált, ami megmutatkozik abban is, 
hogy a szólamcsoportok akár szisztéma-
soronként (ütemenként) is megváltoztat-
hatók, vagyis szükség esetén a kívánt 
szisztémasorban az előzőektől eltérő 
szólamcsoportokat hozhatunk létre. Ennek 
megvalósítása a 2011-es verziónál korábbi 
verziókban egy bonyolult és időigényes 
munkafolyamat volt. 
 
 

A szólamokat csoportokba rendezhetjük. Minden egyes csoportot a szisztéma elején kapoccsal 
foghatunk össze, és külön ütemvonalfajtát adhatunk meg számára. Egy szólam több csoporthoz is 
tartozhat. A Group and Bracket � Add parancs minden egyes kiadásával egy újabb csoportot 
hozhatunk létre. Amennyiben egynél több csoportot hoztunk létre, a párbeszédablak bal felső 
legördülő listájából választhatjuk ki a módosítani kívánt csoportot. A csoport megnevezésére a Full 
Group Name (teljes csoportnév) és az Abbreviated Name (rövidített név) utáni Edit gomb megnyo-
másakor megjelenő ablakban van lehetőségünk. A teljes csoportnév csak az első szisztéma, míg a 
rövidített az összes többi szisztéma előtt lesz látható. Ezek a csoportnevek csak akkor jelennek meg, 
ha a Show group name opciót bejelöljük. Amennyiben több csoportot is létrehozunk, a könnyebb 
eligazodás kedvéért célszerű a csoportoknak olyankor is nevet adni, amikor ezt a nevet nem akarjuk 
megjeleníteni (ekkor ki kell kapcsolnunk a Show group name opciót). 
Azt, hogy melyik szólamtól (Top Staff) melyik szólamig (Bottom Staff) legyenek egy csoportba 
fogva a szólamok, a Top Staff (felső szólam) és a Bottom Staff (alsó szólam) legördülő listákból 
választhatjuk ki.  
A harmadik, When Hiding Empty Staves legördíthető listában az üres szólamsorok elrejtésének 
lehetőségeit szabályozhatjuk. 
A Barlines keret Draw Barlines legördülő listájában az ütemvonalak összekötéséről dönthetünk a 
szólamok között a csoporton belül. Háromféle lehetőség közül választhatunk: 
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Az Use alternate group barline után a csoport számára alapértelmezett ütemvonalfajtát 
határozhatunk meg. Ezt egyes (kijelölt) ütemekben csak akkor változtathatjuk majd meg, ha az 
adott ütemre a Measure Tool � Measure Attributes párbeszédablakában bejelöltük az Override 
group barlines parancsot. 
 
Bracket Options 
Ebben a mezőben választhatunk kapcsot az adott csoporthoz. 
Distance from the Left Edge of Staff 
 Itt adhatjuk meg a kapocs szisztémától való távolságát. 
Vertical Adjust (Top of Bracket) 
 A kapocs felső végének függőleges beállítása. 
Vertical Adjust (Bottom of Bracket) 
 A kapocs alsó végének függőleges beállítása. 
Show bracket if group contains only one staff 

A kapocs akkor is látható, ha a csoportban csak egy szólamsor van. 
 
 
Szólamcsoportok szerkesztése 
 
Group and Bracket – Edit 
A Group and Bracket � Edit parancsnál ugyanaz a Group Attributes párbeszédablak jelenik meg, 
mint a Group and Bracket � Add parancsnál, de míg a Group and Bracket � Add esetében új 
csoportot hozhatunk létre, addig a Group and Bracket � Edit parancsnál a már meglévő csoportok 
beállításait változtathatjuk meg. 
 
Remove Group 
A csoport fogantyújának kijelölése után eltávolíthatjuk azt, akár a Delete gomb megnyomásával, 
akár ezzel a paranccsal. 
 

 
Set Default Name Position 
Itt adhatjuk meg a szólamnevek és 
csoportnevek alapértelmezett pozícióját. 
 

 
Position Names 
A kijelölt szólamnév és csoportnév pozicionálására szolgál. 
 
Show Default Staff Names 
Aktivizálása esetén minden sorban láthatóvá teszi az alapértelmezett szólamneveket. 
 
Show Default Group Names 
Aktivizálása esetén minden sorban láthatóvá teszi az alapértelmezett csoportneveket. 

 
 
Show Staff Spacing While Dragging 
Aktivizálása esetén láthatóvá teszi – a szólamsorok vonszolásakor – a 
szólamsorok közötti távolságértékeket, a megadott mértékegység alapján. 
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Szólamstílusok létrehozása és alkalmazása 
 
Define Staff Styles 

A Staff Styles dialógusablakot használhatjuk szólam-
stílusok létrehozására, szerkesztésére és törlésére. 
Amennyiben például valamely ütemben, tehát nem 
az egész szólamban, mondjuk alternatív kottaképet 
kívánunk megjeleníteni, vagy valamelyik szólamban 
különböző transzpozíciókat (transzponáló hangszer 
számára) beállítani (a 2011-es verzióig), abban az 

esetben nélkülözhetetlen a szólamstílusok alkalmazása. 
Továbbá rengeteg hasznos beállítást végezhetünk el ezzel a megoldással, vagyis szólamstílus 
segítségével: így például sokkal egyszerűbb eltüntetni az előjegyzést, az ütemmutatót vagy a 
kulcsot, esetleg mindhármat. Sőt elrejthetjük az Items to Display keretben található elemek 
mindegyikét egyszerre vagy külön-külön is. Ha pedig billentyűparancsot rendelünk ezekhez a 
beállításokhoz (Metatool technika), akkor valamely billentyű megnyomásával azonnal végrehajt-
hatjuk a kívánt munkafolyamatot. Tehát előszeretettel alkalmazzuk a szólamstílusokat, mivel 
rendkívüli mértékben segíthetik és gyorsíthatják munkánkat.  
 
A Define Staff Styles parancs kiadásakor megjelenő Staff Styles párbeszédablak a következő 
beállítási lehetőségeket tartalmazza: 
 
• Available Styles 
Ebben a legördülő listában találjuk a meglévő és a létrehozott szólamstílusokat, továbbá itt van 
lehetőségünk új szólamstílusok elnevezésére, a New gomb megnyomását követően. Ekkor a 
legördülő listában megjelenik a New Staff Style kifejezés, melynek kijelölése után elnevezhetjük – a 
kifejezés felülírásával – új szólamstílusunkat. Az új szólamstílus ezt követően bekerül az Apply 
Staff Style dialógusablak palettájába is. A Staff Styles dialógusablak alsó részében mindig csak az 
aktuális (a felső legördülő listában beállított) stílus paramétereit látjuk, illetve változtathatjuk meg. 
Amennyiben egynél több stílust hoztunk létre, a legördülő lista melletti kis nyilakkal is kiválaszt-
hatjuk a szerkeszteni kívánt szólamstílust, vagyis lépegethetünk a létrehozott szólamstílusok között. 
 

A New gombbal újabb stílust kérhetünk, a Delete 
gombbal pedig értelemszerűen a legördülő listában 
éppen látható szólamstílust törölhetjük, amely ekkor az 
Apply Staff Styles ablak palettájából is eltűnik. 
 
• Copyable 
Amennyiben bejelöljük ezt az opciót, abban az esetben 
a Selection eszköz segítségével a létrehozott és 
alkalmazott szólamstílus – a kijelölést követően – 
másolhatóvá válik. 
 
• Display in context menu 
Eme opció bekapcsolt állapotában a program mutatja a 
létrehozott szólamstílusok nevét a helyi menüben, 
amelyek közül a kívánt stílusra rákattintva azonnal 
alkalmazhatjuk azt a kijelölt tartományban. 
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A párbeszédablak többi részében a beállítások megegyeznek a Staff Attributes dialógusablak 
beállításaival, továbbá lehetőségünk van arra, hogy ezeket a beállításokat változatlanul hagyjuk 
(tele jelölőnégyzet), módosítsuk (pipa) vagy eltávolítsuk (üres jelölőnégyzet). 

 
 
 

Apply Staff Style To 
Ezt a párbeszédablakot akkor használhatjuk, ha valamilyen 
szólamstílust kívánunk alkalmazni a kijelölt területre. Ez 
bármilyen szólamstílus-kombináció lehet. 
Ebben a párbeszédablakban jelennek meg – a létrehozást köve-
tően, a stílusnevek után – a szólamstílusok (Metatool) billentyű-
parancsai is.  
 
 

 
 
Clear Staff Styles From 
Szólamstílusok törlése a kijelölt tartományban. 
 
Use Selected Staff Style for Score and Parts 
Használja a kijelölt szólamstílust a partitúrában és a szólamkivonatokban. 
 
Show Staff Styles 
Láthatóvá teszi a szólamstílusokat megjelenítő jelzéseket (alapbeállítás szerint egy halványszürke 
csíkot) azon ütemek fölött, amelyekre alkalmaztunk valamilyen szólamstílust. 
 
Show Staff Style Names 
Láthatóvá teszi a szólamstílusokat megjelenítő jelzésben (a halványszürke csíkban) a szólamstílus 
nevét. 
 
 
Szólamstílusok alkalmazása 
 
Kattintsunk (a kijelölést követően) a palettában az alkalmazni kívánt szólamstílus nevére, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. A kijelölt területre több stílust is alkalmazhatunk, ha az érvényesítés 
után újból megnyitjuk ezt a párbeszédablakot és egy másik stílust választunk. 
Ha a Define gombra kattintunk a szólamstílus kiválasztása után, akkor megjelenik a már jól ismert 
Staff Styles dialógusablak, ahol az elmondottak alapján megváltoztathatjuk, valamint szerkeszt-
hetjük a kijelölt szólamstílust. A szólamstílusok természetesen a helyi menüben is elérhetők, 
amennyiben az adott stílusnál a Staff Styles párbeszédablak � Display in context menu opcióját 
kipipáljuk. A szólamstílusok Metatool billentyűparancsok használatával is alkalmazhatók. 
 
 
Szólamstílusok könyvtárba mentése 
 
A létrehozott szólamstílusok csak az aktuális fájlban lesznek elérhetők. Amennyiben új szó-
lamstílusainkat minden fájlban alkalmazni kívánjuk, akkor vagy sablonban készítsük el azokat, 
vagy mentsük őket könyvtárba (.lib fájlként). Ezt a következőképpen valósíthatjuk meg: 
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File menü � Save Library � Staff Styles rádiógomb aktivizálása � OK � A megjelenő Save 
Library ablakban nevezzük el fájlunkat és adjuk meg a mentés helyét � Mentés. 
 
Szólamstílusok betöltése 
File menü � Open Library � A megjelenő mappában (amennyiben ezt a mappát adtuk meg a 
mentés helyének) kattintsunk duplán az új szólamstílusainkat tartalmazó fájlra. Ekkor látszólag nem 
történik semmi, azonban ha megnyitjuk az Apply Staff Styles dialógusablakot (vagy a helyi menüt), 
láthatóvá válnak új szólamstílusaink is. 
 
 
Szólamsorok, szólamcsoportok kezelése 
 
Az üres szólamsorok szisztémákból történő elrejtésére (optimalizálására) vonatkozó Page Layout 
Tool � Optimize Staff System nevezetű parancs a program 2011-es verziójában már nem található. 
Minden, a szisztémákban lévő szólamsorokkal kapcsolatos utasítások értelemszerűen a Staff Tool-
ba kerültek. Ez az eszköz esett át a legjelentősebb átalakuláson a 2011-es verzióban. 
 
 
Üres szólamsorok elrejtése – Hide Empty Staves (Finale 2011-től) 
 

A szisztémákban található üres szólamsorok elrejtésére mostantól nem a Page Layout Tool � 
Optimize Staff System nevezetű parancsot használhatjuk, mivel ez az opció a Finale 2011-es 
verziójától már nem áll rendelkezésre. 
A programozók egy sokkal előnyösebb, kezelhetőbb megoldással örvendeztették meg a 
felhasználókat. Nincs más dolgunk, mint a Staff Tool aktív állapotában jobb egérgombbal kattintani 
az adott szisztéma üres szólamsorának fogantyújára, s az elénk táruló helyi menüből a Hide Empty 
Staves opciót választani. 
Ekkor az üres szólamsor eltűnik a szisztémából. Amennyiben ezt a parancsot a teljes dokumentum 
adott szólamsorára kívánjuk alkalmazni, akkor kattintsunk duplán a megfelelő szólamsor 
fogantyújára, majd ekkor érvényesítsük a helyi menü már említett parancsát. Így a teljes 
dokumentum kijelölt szólamsora eltűnik minden olyan szisztémából, amelyben a kijelölt szólam 
semmilyen adatot sem tartalmaz. 
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A rejtett szólamsorokat – a szisztémákban – egy 
vékony, halványan látszó szaggatott vonal jelzi 
számunkra, így könnyedén nyomon követhetjük, 
hol találhatók rejtett szólamsorok. Ha e rejtett 
szólamsor fogantyújára ismét rákattintunk az egér 
jobb gombjával, s a felbukkanó hangszerszólamot 
aktivizáljuk, újra láthatóvá tehetjük üres szólam-
sorunkat, vagy több szólamsor elrejtése esetén 
szólamsorainkat (Show All).  

Amennyiben egy szisztéma rejtett szólamsorába egy másik (azt megelőző vagy követő) 
szisztémából hangokat tartalmazó ütemet, ütemeket mozgatunk, akkor szintén megjelenik rejtett 
szólamsorunk. Vagyis ettől a verziótól kezdve sohasem kerülnek elrejtésre olyan szisztéma-
szólamsorok, amelyek valamiféle adatot tartalmaznak. Sajnos a régebbi verziókban ez gyakorta 
előfordult. 
Természetesen az üres szólamsorokat – a Page Layout Tool � Optimize Staff System parancshoz 
hasonlóan – lehetőségünk nyílik nem csak szólamsoronként, hanem a teljes dokumentumban 
egyszerre elrejteni (szükség esetén láthatóvá tenni). Ehhez jelöljük ki a teljes darabot az Edit menü 
� Select All [Ctrl+A] parancs segítségével, majd kattintsunk a Staff menü utolsó előtti, vagy a 
helyi menü Hide Empty Staves parancsára. 
 
 
 
Üres szólamsorok elrejtése, optimalizálás (Finale 2010-ig) 
 
A szisztémákban található üres szólamsorok elrejtését (a szisztémák optimalizálását) a Page Layout 
Tool � Page Layout menü � Optimize Staff System opciójával valósíthatjuk meg a 2010-es 
verzióig. A megjelenő Staff System Optimization párbeszédablakban a következő beállítási 
lehetőségeink vannak: 
 
A Staff System Optimization párbeszédablak 

 
 
 
Szisztémák optimalizálása 
Az optimalizálás lehetővé teszi oldalnézetben (Page View) az üres 
szólamsorok eltávolítását és/vagy a megadott szisztémákban az 
egyes szólamsorok távolságának csak ezekre a szisztémákra vonat-
kozó beállítását. Az optimalizáció engedélyezését vagy letiltását a 
Staff Tool � Staff Attributes párbeszédablak � Options mezőjének 
legfelső, Allow Optimization (optimalizáció engedélyezése) opciójá-
val szabályozhatjuk. 
 
 
 

Action 
• Optimize staff system(s) 

Szisztémák optimalizálása. 
• Remove empty staves 

Üres szólamsorok eltávolítása. 
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• Ask before removing staves 
 

Amennyiben üres szólamsort talál, rákérdez, hogy valóban el 
akarjuk-e távolítani. Ekkor az itt látható dialógusablak jelenik meg. 
A Yes, illetve a No válasz a kérdőjel mellett látható szisztémára és 
szólamra, a Yes All (igen, mindegyiket) és a No All (nem, egyiket 
sem) utasítás pedig a Change keretben megadott összes szisztémára 
és szólamsorra vonatkozik. 
 

• Keep at least one staff 
Meghagy legalább egy szólamsort, ha a szisztéma minden szólamsora üres. 

• Remove staff system optimization 
 Az optimalizálás visszavonása. 
 
Change 
A Change keretben értelemszerűen megadhatjuk, hogy a beállított utasítás (optimalizálás) melyik 
szisztémától (System) melyik szisztémáig (Through) érvényesüljön. Amennyiben az All systems of 
current part/score opciót választjuk, abban az esetben a program az egész fájlon belül, tehát az 
egész dokumentumban végrehajtja majd az utasítást. 
 
 
 
Szólamsorok mozgatása 
 
Ez a lehetőség egy remek és nagyon fontos – a felhasználók által régóta várt – újítása a 
programalkotóknak. A Finale 2011-es verziójától a szólamsor (annak fogantyúját megragadva) 
egérrel történő függőleges mozgatásakor, egyrészt láthatóvá válik a szólamsorok közötti távolság 
nagyságát jelző szám – a megadott mértékegység szerint –, másrészt a szólamsor nem önállóan 
mozog, mint ahogy az a régebbi verzióknál történt, hanem az alatta lévő szólamsorokat is magával 
viszi, vagyis a mozgatni kívánt szólamsor alatti szólamok közötti távolság változatlan marad. Ez 
egy nagyon kedvező újítás mindazok számára, akik rendszeresen írnak partitúrát és a szólamsorok 
közötti távolságokat szeretnék a lehető legegyszerűbben korrigálni. 
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Ez a lehetőség a szólamsorok közötti távolságok egy adott szisztémában történő megváltoztatását is 
kezelhetőbbé tette. A régebbi verziókban ugyanis, ha csak egy szisztémában szerettük volna 
módosítani a szólamsorok közötti távolságokat, akkor először optimalizálni kellett az adott 
szisztémát, s csak azután volt lehetőség a szólamsorok közötti távolságok megváltoztatására, a már 
említett körülményesebb, időigényesebb módon. A 2011-es verziótól kezdve nem kell mást tenni, 
egyszerűen ragadjuk meg a kívánt szólamsor fogantyúját, s az egér fel-le mozgatásával 
módosíthatjuk a szólamsorok közötti távolságokat a kívánt szisztémán belül. Amennyiben ezt a 
távolság-beállítást a teljes dokumentumban, vagyis minden szisztémában végre szeretnénk hajtani, 
akkor kattintsunk duplán a megfelelő szólamsor fogantyújára (kijelölve a teljes szólamot), s így 
mozgassuk, vonszoljuk szólamsorunkat. 
 
 
 
Teljes szólam- és csoportnevek megjelenítése új szisztémasor elején 
 

 
A Measure Tool � Measure Attributes 
dialógusablak is tartalmaz egy, a szólamokkal 
kapcsolatos lehetőséget a 2011-es verzió óta. 
Ez a párbeszédablak is rendezettebbé vált az 
előző verziókhoz képest. Bekerült egy olyan 
parancs – Show full staff & group names 
néven –, amely a Begin a new staff system 
opció együttes használatával lehetővé teszi a 
kijelölt ütem új szisztémasorba helyezésekor 
a teljes szólam- és csoportnevek megjelení-
tését. Ez abban az esetben válik rendkívül 
hasznossá számunkra, ha egyazon fájlba 
kottázzuk darabunk minden egyes tételét, s 
tételenként szeretnénk – egyszerűen és 
gyorsan – újra megjeleníteni a teljes szólam- 
és csoportneveket. 
 


