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Key Signature Tool – Előjegyzés eszköz 

 
 
 
 
 
 
 
A Key Signature eszközzel valósíthatjuk meg, mind a szabályos, mind pedig a nem szabványos 
(Nonstandard) előjegyzések kiírását, valamint itt végezhetjük el a szükséges transzponálási 
eljárásokat is. Ebben az eszközben (is) lehetőségünk van kijelölni azokat az ütemeket, amelyekre 
érvényesíteni szeretnénk beállításainkat. A kijelölést azonban nem szükséges megtennünk, mert a 
Key Signature párbeszédablakban megadhatjuk az érvényesség intervallumát, vagyis azt, mettől 
meddig legyen érvényben a beállított előjegyzés. 
 
 
 
Előjegyzés beállítása 
 
A kívánt előjegyzés kiírásához kattintsunk duplán a megfelelő ütemre, melynek következtében 
megjelenik a Key Signature párbeszédablak, ahol a következő beállításokra van lehetőségünk.  
 

A Key Signature párbeszédablak bal felső mezőjében látható vo-
nalrendszer melletti csúszkával állíthatjuk be a megfelelő 
hangnemet. Felfele mozgatása esetén a keresztes-, lefele moz-
gatása esetén pedig a bés hangnemek jelennek meg. A mellette 
látható legördíthető listában választanunk kell, hogy dúrban 
(Major Key) vagy mollban (Minor Key) szeretnénk-e kottázni. 
Ennek azonban csak MIDI billentyűzet vagy szintetizátor 
alkalmazása esetén van igazán jelentősége.  
A Measure Region alatti mezőben adhatjuk meg, hogy a 
választott előjegyzés meddig legyen érvényben. A felső 
rádiógomb bekapcsolása esetén határozhatjuk meg, hogy az elő-
jegyzés melyik ütemtől (Measure) melyik ütemig (through) 
tartson, a középső rádiógombnál azt, hogy melyik ütemtől a 
darab végéig (Measure _ through end of pice), a legalsó 
rádiógomb aktivizálásakor pedig a választott előjegyzés (a 
megadott ütemtől) a következő előjegyzésig érvényesül. 
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Transposition Options – Transzponálási beállítások 
 
 
A már lekottázott zenei anyag más hangnembe helyezésére 
(transzponálására) használjuk a Key Signature Tool � Key 
Signature párbeszédablak Transposition Options beállításait. 
 
 

Transpose notes 
A hangokat felfelé (Up) vagy lefelé (Down) transzponálhatjuk. 
 
Transpose all keys proportionally 
Amennyiben meg kívánjuk őrizni az új hangnemben is a transzponálni kívánt zenében lévő 
hangnemviszonyokat, akkor válasszuk ezt az opciót. Ekkor minden egyes hangnem azzal a 
hangközlépéssel módosul, mint az a hangnem, amelybe kattintva a hangnemváltást megadtuk. 
Amennyiben ezt az opciót nem választjuk ki, akkor az eredetileg különböző hangnemekben lévő 
zenék azonos hangnembe kerülnek, ilyenkor természetesen a transzpozíció mértéke mindegyikükre 
különböző lesz. 
 

 
 

Wrap keys If necessary 
Amennyiben a Transpose all keys proportionally opciót kiválasztottuk, válasszuk ki ezt az opciót is, 
hogy ne kapjunk olyan előjegyzéseket, amelyekben dupla kereszt vagy dupla bé van. Ebben az 
esetben, például a transzpozíció során kapott Aisz-dúr hangnemet a Finale automatikusan B-dúrként 
jeleníti meg. 
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Transzponálás hangmagasság-változtatás nélkül 
 
Beállíthatjuk azonban azt is, hogy csak az előjegyzés változzon, a hangok viszont a helyükön 
maradjanak. 
  
Hold notes to original pitches [Chromatically] 
A hangok eredeti magasságukban maradnak (kromatikusan). 
 
Amennyiben ezt a lehetőséget választjuk, vagyis azt, hogy a hangok kromatikusan maradjanak a 
helyükön, akkor minden hang változatlan marad (pl.: az Aisz-ból nem lesz B akkor sem, ha a zenét 
B-dúrba transzponáljuk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold notes to original pitches [Enharmonically] 
A hangok eredeti magasságukban maradnak (enharmonikusan). 
 
Enharmonikus transzpozíció esetén azok a módosított hangok, amelyek az új hangnem törzshangjai, 
az előjegyzésnek megfelelően jelennek meg (pl.: egy Aisz hangból B-dúrba történő transzpozíció 
esetén B hang lesz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azok a hangok, amelyek az új hangnemnek nem törzshangjai (pl.: egy E hang B-dúrban), pedig az 
Edit menü � Enharmonic Spelling almenüjében kiválasztott beállítások szerint jelennek meg. 
Használhatjuk a Finale alapértelmezett beállításait (Use Default Spelling). Kiválaszthatjuk, hogy a 
program az új hangnem módosított hangjait keresztes hangokként (Favor Sharps), vagy bés 
hangokként (Favor Flats) jelenítse meg. Lehetőség van továbbá arra, hogy a Finale az általunk 

megadott beállításokat használja (Use Spelling Tables). Ezeket 
a beállításokat dúr és moll hangnemekre az Edit Major and 
Minor Key Spellings ablakban állíthatjuk be, a Key Signature 
Tool-ban létrehozott se nem dúr, se nem moll (Nonstandard) 
hangnemekben és a kromatikus hangsorokban alkalmazott 
beállításokat pedig az Edit Modal or Chromatic Spellings 
ablakban határozhatjuk meg. 
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Hold notes to same staff lines (modally) 
Amennyiben ezt az opciót választjuk, akkor az előjegyzéshez képest módosítatlan hangok (pl. C-
dúrban F, G-dúrban Fisz, F-dúrban B) az új hangnemben is az előjegyzéshez képest módosítatlanok 
maradnak (a G-dúrban lévő Fisz hangból C-dúrban F lesz, mert a G-dúrban van az F előtt egy 
kereszt előjegyzés, a C-dúrban pedig nincs. Az F-dúrban levő B hangból D-dúrban H lesz, mert F-
dúrban a H előtt van egy bé előjegyzés, D-dúrban pedig nincs). 
Az előjegyzéshez képest módosított hangok (pl. G-dúrban F, C-dúrban Fisz, B-dúrban Asz) az új 
előjegyzéshez képest is módosítottak maradnak (pl. a G-dúrban lévő F hang – az előjegyzéshez 
képest lefelé módosított hang – C-dúrban is az előjegyzéshez képest lefelé módosított marad, azaz 
Fesz lesz. A C-dúrban levő Fisz hang – az előjegyzéshez képest felfelé módosított hang – G-dúrban 
is az előjegyzéshez képest felfelé módosított hang marad, azaz Fiszisz lesz). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amikor dúr hangnemet (Major Key) moll hangnembe (Minor Key), illetve moll hangnemet dúr 
hangnembe transzponálunk, akkor az alaphang az új hangnemnek megfelelően alakul, vagyis a moll 
hangnem alaphangja (lá) a dúr hangnem alaphangjára (dó) lép, és fordítva. Tehát például 
(párhuzamos hangnemek esetén) amikor egy D-dúrban lejegyzett dallamot h-mollba transz-
ponálunk, jóllehet az előjegyzés nem változik, a Finale a hangokat mégis egy kis terccel lefelé 
(vagy nagy szexttel felfelé) transzponálja (a D-dúr D = dó hangból h-moll H = lá hang lesz).  
 
Ugyanaz a dallam Major Key (D-dúr) és Minor Key (h-moll) beállítással: 
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Plug-ins menü – Coutionary Accidentals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coutionary Accidentals plug-in (Plug-ins menü � Note, Beam and Rest Editing) lehetővé teszi, 
hogy módosítást (előjegyzést) adjunk a dokumentum kijelölt részeihez. Kattintsunk a Show 
Accidentals On keretben a megfelelő opciókra – zárójelekkel (Parenthesize) vagy azok nélkül – ha 
meg akarjuk jeleníteni a hangok előtt lévő módosítójeleket (előjegyzéseket) a kijelölt ütemekben (a 
megfelelő ütemek kijelöléséhez természetesen aktivizálnunk kell a Selection Tool-t). Ezt a plug-int 
csak dúr és moll hangnemeknél alkalmazhatjuk. 
Ennek a plug-innak a segítségével, például a következő ütemben a kottaolvasás megkönnyítése 
érdekében megjeleníthetjük az előző ütemben módosított hang(ok) feloldását. 
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Előjegyzés elrejtése ���� módosítójelek megjelenítése (Finale 2014) 
 

 
 
A Finale 2014 lehetővé teszi, hogy az előjegyzést egyszerűen és 
gyorsan egy opció segítségével módosítássá alakítsuk. A Key 
Signature párbeszédablak � Hide key signature and show all 
accidentals opció segítségével az előjegyzés által módosított 
hangokat módosításként (a hangok elé kiírva) jeleníthetjük meg. 
Természetesen ezt az opciót Metatool parancsként is beállít-
hatjuk, s ennek segítségével a kijelölt régióban, szakaszban 
könnyedén alkalmazhatjuk.  
E parancs használatával tehát lehetőségünk nyílik elrejteni az 
előjegyzést, miközben a megfelelő módosítójelek megjelennek a 
hangok előtt. 
 
 

 
Hide key signature and show all accidentals opció [KI]  

 
Hide key signature and show all accidentals opció [BE] 

 
 

Az előjegyzés fentiekben bemutatott elrejtésére használhatjuk 
a dokumentumvarázslót is. 
A Hide key signature and show all accidentals opció 
használatával tehát nem lesz látható az előjegyzés, de a 
hangok – kottázáskor – a beállításoknak megfelelően fognak 
megjelenni, illetve megszólalni. Vegyünk például egy eltérő 
előjegyzés-formátummal (Nonstandard Key Signature) 
készült kottapéldát, amelyben olyan – a szabályostól eltérő – 
előjegyzéseket kívánunk használni, amelyeket nem szeretnénk 
– a nehéz és szokatlan olvashatóság miatt – megjeleníteni, 
valamint kottázáskor sem kívánunk a megfelelő módosítások 
beírásával bajlódni. 
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A Finale 2014-es programban az előjegyzés elrejtésére alkalmazható beállítások közül a Staff 
Attributes párbeszédablak � Independent Elements � Key signature (az előjegyzés függetlenítése) 
opció és a Staff Transposition dialógusablakban elérhető Chromatic opció használata már elavulttá 
vált, ellentétben a korábbi verziókkal, amelyekben az előjegyzés elrejtését csak az említett 
parancsokkal lehetett megoldani. 
 
 

Hangszerszólamok előjegyzés nélkül – Finale 2012 és korábbi verziók 
 
A Finale 2012 és annál korábbi verziókban az alábbi módon lehetséges előjegyzés nélküli hangszer-
szólamokat létrehozni. A következő példában a kürt szólamon keresztül fogom bemutatni ezt a 
munkafolyamatot. Az itt leírt módszert természetesen alkalmazhatjuk más (pl.: Timpani) 
hangszerszólamok esetében is. 
 

 
 
A Staff Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam valamely ütemére. 
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A megjelenő Staff Attributes párbeszédablakban pipáljuk ki az Independent Elements (függetlenített 
elemek) � Key Signature opcióját. Finale 2011 és korábbi verziók esetén ugyanebben a 
dialógusablakban kattintsunk a Transposition melletti Select gombra. 

 
 
 
 
Finale 2012-ben ez az opció a 
Window menü � Score Manager 
� Istrument List � Transposi-
tion � Other opciójára kattintva 
érhető el. 
Az elénk táruló Staff Transposi-
tions ablakban válasszuk a Chro-
matic rádiógombot. 
 
 
 

 
Amennyiben a kürt szólamot a szólamvarázslóval hoztuk létre, abban az esetben a transzponálás 
mértéke (F kürt esetén: F Up P5) – a helyes megszólaltatás érdekében – már alapértelmezetten 
megjelenik a legördülő listában. Ha azonban a transzponáló hangszerszólamot nem a 
szólamvarázslóval készítettük, akkor a hangszernek megfelelő transzpozíciót nekünk kell 
kiválasztani, különben nem megfelelően játssza le a program a zenét. 
E beállításokat követően a Key Signature Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam 
első ütemébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Key Signature Tool – Előjegyzés eszköz FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 9 

 

A Key Signature párbeszédablakban állítsuk be a C Major  (C-dúr) hangnemet, így nem jelenít meg 
a hangszerszólamban előjegyzést a program. A Measure Region keretben válasszuk a megjelölt 
opciót (a beállítást a darab végéig alkalmazza), a Transposition Options keretben pedig jelöljük ki a 
Hold notes to original pitches rádiógombot, majd a mellette lévő legördülő listából válasszuk a 
Chromatically opciót. E két utóbbi parancs kiválasztásával arra utasítottuk programunkat, hogy a 
kijelölt hangszerszólamban tartsa meg a már lekottázott hangokat eredeti magasságukban, valamint 
az előjegyzést a megfelelő hangok előtt módosításként jelenítse meg. 
 

 
 
 

Előjegyzés elrejtése Finale 2014-ben 
 

Ahogy az előbb bemutatott példában látható, a korábbi Finale verziókban az előjegyzés nélküli 
hangszerek (pl.: kürt, üstdob) beállításánál különböző lépésekre volt szükség a megjelenő 
előjegyzések eltüntetésére. 
Finale 2014-ben nincs más dolgunk, mint a megfelelő szólamokban kipipálni a Hide key signature 
and show all accidentals opciót, a Window menü � Score Manager dialógusablak � Instrument 
List párbeszédlapján. 
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Előjegyzés nélküli (Keyless) beállítás 
 
A Keyless opció használatánál nincs szükség a 2014-nél korábbi verziókban nélkülözhetetlen Key 
Signature � Transposition Options � Hold notes to original pitches � Chromatically, valamint a 
Staff Transposition � Chromatic opciók kiválasztására, mivel a Keyless parancs az előjegyzés 
megszüntetése mellett a hangokat eredeti magasságukban hagyja, továbbá az előjegyzéseket a 
megfelelő hangok előtt módosításként jeleníti meg.  

 
A Keyless (előjegyzés nélküli) opció úgy viselkedik, mintha a zene 
C-dúrban lenne. A fő különbség azonban, hogy a Keyless opció 
sohasem transzponálható, e beállítás mellett nincs lehetőség a 
különféle hangnemek, előjegyzések megváltoztatására. 
 

Természetesen ezt az opciót is létrehozhatjuk Metatool parancsként, s a kijelölt régióban, 
szakaszban könnyedén alkalmazhatjuk. 
 
A Keyless opció beállítása az alábbiak szerint történik: 
A Staff Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam valamely ütemére. A megjelenő 
Staff Attributes párbeszédablakban pipáljuk ki az Independent Elements (függetlenített elemek) � 
Key Signature opcióját, ahogy azt a régebbi verziókban is tettük. E beállításokat követően a Key 
Signature Tool aktív állapotában kattintsunk duplán a kürt szólam első ütemébe. A Key Signature 
párbeszédablak jobb felső legördülő menüjében állítsuk be a Keyless (előjegyzés nélküli) lehetősé-
get, majd a Measure Region keretben válasszuk a megjelölt opciót (a beállítást a darab végéig 
alkalmazza). Finale 2014-ben – Keyless opció alkalmazásakor – nincs más teendő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


