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Time Signature Tool – Ütemmutató eszköz 
 

 
 
 
 

Ütemmutató beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Time Signature eszköz aktivizálása után kattintsunk duplán a megfelelő ütembe. Az elénk táruló 
Time Signature párbeszédablak két vízszintes csúszkájának segítségével állíthatjuk be a kívánt 
ütemmutatót: az alsó csúszkával (Beat Duration) az ütések ritmusértékét, a felsővel (Number of 
Beats) pedig az ütések számát. 
 
A beállított ütembeosztás hatással lesz a nyolcad és az ennél kisebb értékű hangok gerendáinak 
összefűzésére. Annyi nyolcad vagy annál kisebb értékű hang kerül egy gerendára, amennyi az alsó 
csúszkával beállított ritmusértékbe belefér. Amennyiben például a 6/8-ot úgy állítjuk be, hogy az 
alsó csúszkán nyolcad értéket állítunk be, a felső csúszkán pedig hat ütést, akkor a nyolcadok nem 
lesznek egy gerendára fűzve. Ha azonban az alsó csúszkán pontozott negyed értéket állítunk be, a 
felső csúszkán pedig két ütést – mint ahogy az a felső képen is látható – a nyolcadok hármasával 
egy gerendára kerülnek, mivel a pontozott negyedbe három nyolcad fér el. 
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Amennyiben 2/4-ben nem kettesével, hanem négyesével akarjuk egy gerendára fűzni a nyolcadokat, 
akkor az alsó csúszkával fél értéket kell beállítanunk, a felsővel pedig egy ütést. Ekkor azonban 1/2 
ütemmutatót kapunk, ami természetesen nem megfelelő.  
A Finale azonban szerencsére lehetőséget biztosít arra, hogy a kottában az itt beállítottól eltérő 

ütemmutatót jelenítsünk meg. Ehhez kattintsunk a 
More Options gombra, minek következtében 
kibővül a Time Signature dialógusablak. 
Amennyiben kipipáljuk az Use a Different Time 
Signature for Display opciót, akkor a kottában 
nem a felül, hanem az alul beállított ütemmutató 
fog megjelenni. Állítsunk itt tehát be 2/4-et. 
Nem szükséges azonban, hogy a beállított és a 
megjelenített tempójelzés azonos hosszúságú 
legyen. Jelen esetben beállíthatnánk ebben az alsó 
ablakrészben például 3/4-es ütemjelzést is, vagy 
akármi mást, azonban az ütemekbe (a felső 
ablakrész beállítása miatt) csak 1/2 (2/4) ütem-
mutató szerint kottázhatnánk. 

 
 

 
A Time Signature párbeszédablak felső részében tehát azt állíthatjuk be, hogy mennyi hang 
férjen egy ütembe, illetve miként fűzze a Finale egy gerendára a nyolcad és a nála kisebb 
értékű hangokat, az alsó részében pedig azt, hogy milyen ütemmutatót jelenítsen meg a Finale 
az ütem elején. 
 

A nyolcadok gerendáinak összefűzéséről 
4/4-es ütemben a Document menü � 
Document Options [Ctrl+Alt+A] � 
Beams ablakában dönthetünk. Szükség 
esetén aktivizáljuk a Beam four eighth 
notes together in common time opciót. 

Ebben az esetben a nyolcadok nem kettesével, hanem négyesével csoportosulnak majd. Ez a 
beállítás azonban nem vonatkozik a nyolcadnál kisebb értékű hangokra. Az előbbi példák esetében 
ugyanis a nyolcadnál kisebb értékű hangok is a beállításoknak megfelelően csoportosulnak majd, 
4/4 ütemmutató esetében azonban a tizenhatodok nem nyolcasával, hanem a szokásos módon, 
vagyis négyesével kerülnek egy gerendára. Az ütemekben elhelyezkedő ritmusértékek 
csoportosításáról, vagyis a ritmusértékek gerendáinak összekötéséről az Utilities menü � Rebeam 
� Rebeam to Time Signature parancsával utólag is dönthetünk. 
 
Rebar Music 
Amennyiben kottázás után megváltoztatjuk az ütemmutatót, és a nyolcad illetve a nála kisebb 
értékű hangokat az új ütemmutatónak megfelelően szeretnénk egy gerendára fűzni, ne felejtsük el 
kipipálni ezt az opciót. 
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Measure Region 
Ebben a keretben adhatjuk meg, hogy a beállított ütemmutató 
meddig legyen érvényben: 
Felső rádiógomb � melyik ütemtől melyik ütemig 
Középső rádiógomb � melyik ütemtől a darab végéig 
Alsó rádiógomb � melyik ütemtől a következő ütemmutatóig 

 
 
Alapértelmezett ütemmutatók beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviate Common Time To – 
Abbreviate Cut Time To 
A 4/4 illetve a 2/2 ütemmutatót kétféle-
képpen jeleníthetjük meg kottánkban: 4/4 
vagy rövidítve C, illetve 2/2 vagy rövi-
dítve áthúzott C (alla breve). Azt, hogy 
ezek közül melyik legyen az alapértelme-
zett, a fent említett két opció segítségével 
határozhatjuk meg. 

 
Amennyiben az Abbreviate Common Time (4/4) illetve az Abbreviate Cut Time (2/2) opciókat 
bejelöljük, akkor azok rövidített változata, vagyis a C, illetve az áthúzott C lesz az alapértelmezett. 
Ettől függetlenül kitehetjük azonban a nem alapértelmezett ütemmutatót is. 
Ehhez kattintsunk a Time Signature dialógusablakban a More Options gombra és a megjelenő alsó 
ablakrészben tegyünk pipát az Use a Different Time Signature for Display parancs jelölőnégyze-
tébe, majd érvénytelenítsük az Abbreviate opciót. 
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Felütés és csonka ütem 
 
Pickup Measure 
Felütést (csonka ütemet) dokumentumunk kezdetén legegyszerűbben a Document menü � Pickup 

Measure parancs segítségével hozhatunk létre. A Finale 2011-es verziójától 
az említett ütemtípusokban a program automatikusan megjeleníti a 
beállításoknak megfelelő szünetértéket. 
Ez a módszer azonban csak akkor alkalmazható, ha az ütemelőző (felütés 
vagy csonka ütem) a dokumentum elejére esik. 
Az így létrehozott ütemelőzőt a program nem számozza meg, vagyis az 
ütemek számozása automatikusan (helyesen) a következő ütemtől indul. 

 
Darab közbeni felütést vagy csonka ütemet – például egy ismétlőjel megfelelő helyen történő 
elhelyezése érdekében – kétféleképpen is létrehozhatunk: 
 

 
1. A már kész teljes ütem megtörésével, a Split Measure plug-in segítségével. Ez a célravezetőbb 
megoldás, mivel ekkor az ütemszámozásra sem lesz gondunk. 
 
Split Measure – Ütem felosztása 

 
Aktivizáljuk a Selection Tool-t, majd jelöljük ki a felosztani kívánt ütemet. Ezután válasszuk a 
Plug-ins menü � Measures � Split Measure parancsot.  
A Split Measure After utáni mezőben állíthatjuk be, hogy melyik ütésnél kívánjuk az adott ütemet 
felosztani. Ez legtöbb esetben a Time Signature párbeszédablakban, az alsó csuszkával (Number of 
Beats = az ütések száma) beállított értéktől függ. Szükség esetén, egy 2/2-ben lévő ütemet 4/4-re 
kell módosítanunk ahhoz, hogy az például a harmadik ütésnél felosztható legyen.  
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Esetünkben ebbe a mezőbe írjuk be a 3-as számot. A Barline Style opcióinál az alkalmazni kívánt 
ütemvonal-stílusokról dönthetünk (Invisible = láthatatlan; Dashed = szaggatott). Válasszuk az 
előbbit (Invisible), majd kapcsoljuk ki a következő, Move second part of split measure to next 
system nevezetű opciót. Ennek bejelölésekor ugyanis az ütem felosztási pont utáni részét a program 
a következő szisztémasorba helyezi. 
Ezt követően már csak az ismétlőjeleket kell elhelyezni a Repeat Tool segítségével. Használjuk a 
helyi menü parancsait. Kattintsunk jobb egérgombbal az ütem első felébe, s az elénk táruló helyi 
menüből válasszuk a Create Backward Repeat Bar parancsot. Az ütem másik felénél pedig a Create 
Forward Repeat Bar parancsot alkalmazzuk. 

 
Ismétlőjel ütem közbeni elhelyezéséhez használhatjuk a Plug-ins menü � Measures � Mid-
Measure Repeats plug-int is. Az ütemszámok ebben az esetben is helyesen jelennek meg.  
 
 
2. A Time Signature párbeszédablak használatával. Ekkor tulajdonképpen – esetünkben – egy 3/4-es 
és egy 1/4-es ütemet hozunk létre. Ezt követően azonban szükséges az ütemszámozás helyes 
megjelenítése érdekében a megfelelő lépéseket megtennünk. 

 
Két lehetőség kínálkozik ennek megoldására: 
1. A Measure Tool � Measure menü � Edit Measure Number Regions � Measure Number 
párbeszédablakban beállítjuk a megfelelő régiókat, hogy a csonka ütemet és a felütést egy ütemként 
értelmezze a Finale. 
 
2. Egyszerűbb azonban a Measure Tool � Measure Attributes dialógusablak Include in measure 
numbering opcióját használni. 
 

Amennyiben kivesszük a pipát a megjelölt opció elől, 
akkor a program a kijelölt ütemet kihagyja, vagyis 
nem számolja bele az ütemek sorrendjébe, így nem 
kell a Measure Number dialógusablakban az ütem-
számok helyes megjelenésével kapcsolatos beállítá-
sokkal foglalkoznunk. 
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Aszimmetrikus ütemmutatók kialakítása 
 
A Time Signature Tool használata során természetesen lehetőségünk van aszimmetrikus ütem-
mutatók kialakítására is a Time Signature párbeszédablak � Composite gombjának megnyomását 
követően. Készítsük el a leírandó kottapéldához szükséges 5/8-os ütemmutatót oly módon, hogy a 
nyolcad értékű hangok az elvárásoknak megfelelően, vagyis 2+3-as egységekben alkossanak 
csoportot (gerendázódjanak) az ütemen belül. 
 
 
Kottapélda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ütemmutató beállítására két lehetőség kínálkozik:  
 

Az első esetben a Composite Time Signature párbeszédablak 
Beat Groups keretébe a 2+3, a Beat Duration keretbe pedig a 
8-as számot írjuk, minek következtében – a felső mezőben 
látható módon – megfelelően csoportosulnak a nyolcadok. 
Ezeket a beállításokat általában aszimmetrikus ütemek esetében 
alkalmazzuk akkor, ha a tovahaladás mikéntjét akarjuk 
áttekinthetőbbé tenni, vagyis azt szemléltetjük a számlálóban, 
miképpen csatlakoznak, tagolódnak a csoportok. Ekkor az itt 
beállított ütemmutatót jelenítsük meg kottánkban. 
Esetünkben azonban ne felejtsük el a Time Signature párbe-
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szédablak alsó részében (amelyet a More Options gombra kattintva érhetünk el) a megjeleníteni 
kívánt ütemmutatót (vagyis az 5/8-ot) is beállítani, s az Use a Different Time Signature for Display 
opciót kipipálni (ekkor a kottában nem a felül, hanem az alul beállított ütemmutató fog megjelenni). 
Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor az ütemmutató a Composite Time Signature ablakban 
létrehozott formában jelenik meg. (A felső ablakrész Composite Time Signature párbeszédablak 
beállításai ebben az esetben a nyolcad értékű ritmusok csoportosítására vonatkoztak.) 
Ez a beállítás – vagyis, hogy a nyolcad és a nála kisebb értékű hangok milyen módon 
csoportosuljanak (gerendázódjanak) – sokkal egyszerűbben is elvégezhető, 5/8-os vagy 7/8-os 
ütemmutatók esetén. 
 

 
 
 
Az 5/8-os és a 7/8-os aszimmetrikus ütemmutatók beállításának talán 
legegyszerűbb módja, ha az egér jobb gombjával kattintunk a Time 
Signature Tool aktív állapotában az ütembe (a Selection Tool-ban pedig az 
ütemmutatóra), s a megjelenő helyi menüből kiválasztjuk a megfelelőt. 
Ebben a helyi menüben lehetőségünk van az említett ütemmutatók 
nyolcad és annál kisebb értékű hangjainak kétféle csoportosítására is. 
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Composite Time Signatures – Összetett ütemmutatók 
 
 
Amennyiben olyan váltakozó ütemű dalokat szeretnénk lekottázni, amelyeknél a használni kívánt 
ütemmutatók a dal elején, az első ütemben találhatók (az alábbi kottapéldák szerint), akkor azokat a 
Time Signature párbeszédablak segítségével az alábbiak szerint hozhatjuk létre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arról már esett szó, hogy a Time Signature párbeszédablak felső részében azt állíthatjuk be, hogy 
mennyi hang férjen egy ütembe, illetve miként fűzze a Finale egy gerendára a nyolcad és a nála 
kisebb értékű hangokat, az alsó részében pedig azt, hogy milyen ütemmutatót jelenítsen meg az 
ütem elején. A Time Signature dialógusablak ezen beállítási lehetőségeit használjuk ki váltakozó 
ütemeink elkészítése során. 

Mivel a program nem tudja eldönteni – a megjelenített 
ütemmutatók alapján –, hogy melyik ütembe melyik 
ütemmutató szerint engedjen ritmusértékeket írni, ezért 
azt nekünk kell majd közölnünk a programmal, az 
alább elmondottak szerint. 
A Finale alkalmazás tehát lehetőséget biztosít arra, 
hogy a Time Signature ablak felső részében beállítottól 
eltérő ütemmutatót jeleníthessünk meg kottánkban. 
Ehhez kattintsunk a More Options gombra, minek 
következtében kibővül a Time Signature dialógusablak. 
Amennyiben kipipáljuk az Use a Different Time 
Signature for Display opciót, akkor a kottában nem a 

felül, hanem az alul beállított ütemmutató fog megjelenni. Itt kell majd beállítanunk, hogy milyen 
ütemmutatók jelenjenek meg az első ütemben. Az alábbi népdal váltakozó ütemeinek elkészítése 
érdekében végezzük el a következő utasításokat. Az alsó 
ablakrészben kattintsunk a Composite gombra, majd a megjelenő 
Composite Time Signature párbeszédablakba írjuk be az itt látható 
értékeket. 
Mivel dalunk első üteme 2/4-ben van, ezért a felső ablakrészben 
először állítsunk be 2/4-et, majd nyomjuk meg az OK gombot. 
Kattintsunk a második ütemre, s a Time Signature párbeszédablak 
felső mezőjében állítsunk be 3/4-et, ugyanis ebbe az ütembe 3/4 
értéknek kell elférnie. Következhet a harmadik ütem, ahol a felső 



Time Signature Tool – Ütemmutató eszköz FINALE 

 

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

 

ablakrészben 4/4-et jelenítsünk meg. Ezt a beállítás-sorozatot végezzük el a második, harmadik és 
negyedik sorokban is. Mindig csak a felső ablakrészbe kell beállítani a megfelelő ütemmutatót. E 
beállítások értelmében az ütemekbe a megfelelő értékeket kottázhatjuk majd. Ezt a munka-
folyamatot a Metatool technika segítségével is elvégezhetjük – gyorsabbá téve az ütemmutatók 
beírását –, ha valamely billentyűhöz hozzárendeljük ütemmutatóinkat, mondjuk az alábbiak szerint: 
 
            [2]         [3]             [4] 

 
 
Ezután nincs más dolgunk, mint a megfelelő számbillentyű lenyomva tartása mellett duplán 
kattintani az adott ütembe. Mindenki eldöntheti, melyik a számára szimpatikusabb megoldás. 
Amennyiben végeztünk, kezdhetjük a kottázást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben nincs szükségünk az ütemmutatók közötti ”+” 
karakterre, akkor kattintsunk a Document menü � Document 
Options [Ctrl+Alt+A] � Time Signatures párbeszédpanel � 
Composite Time Signature Plus Sign Character � Select 
gombjára. A megjelenő Symbol Selection dialógusablakban 

válasszuk a 32-es (üres) karaktert a „+” karakter helyett. Itt van lehetőségünk a dupla ütemmutató 
közötti „+” karakter megváltoztatására. Ekkor az ütemmutatók között nem lesz látható a „+” 
karakter. Ez a beállítás az egész fájlban érvényesül.  
 
 



FINALE Time Signature Tool – Ütemmutató eszköz 

 

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

 

Gerendás ritmusértékek csoportosítása 
 
 
A gerendák összekötésére (a gerendás hangok csoportosítására, pl.: 2/4-es ütemmutató esetén) az 
alábbi lehetőségeket kínálja fel a Finale program. 
 
 
1. Kottázás közben 
Az alább látható billentyű megnyomásával összeköthetjük vagy szükség esetén szétválaszthatjuk a 
gerendás hangokat. 

[/] – Speedy Entry Tool 
[Ü] – Simple Entry Tool 

A nyolcad és a nála kisebb értékű hangok gerendáit szétválasztja vagy összeköti. 
 

 
 
 
2. Ütemmutató beállítással 
Amennyiben 2/4-ben nem kettesével, hanem négyesével akarjuk egy gerendára fűzni a nyolcadokat, 
akkor az alsó csúszkával fél értéket kell beállítanunk, a felsővel pedig egy ütést. Ekkor azonban 1/2 
ütemmutatót kapunk, ami természetesen nem megfelelő.  
 

 
 
A Finale azonban szerencsére lehetőséget biztosít 
arra, hogy a kottában az itt beállítottól eltérő 
ütemmutatót jelenítsünk meg. Ehhez kattintsunk a 
More Options gombra, minek következtében 
kibővül a Time Signature dialógusablak. 
Amennyiben kipipáljuk az Use a Different Time 
Signature for Display opciót, akkor a kottában 
nem a felül, hanem az alul beállított ütemmutató 
fog megjelenni. Állítsunk itt tehát be 2/4-et. 
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3. A Rebeam to Time Signature parancs segítségével 
Az ütemekben elhelyezkedő (nyolcad és a nála kisebb értékű) ritmusértékek csoportosításáról, 
vagyis gerendáinak összekötéséről az Utilitis menü � Rebeam � Rebeam to Time Signature 
parancsával utólag is dönthetünk, illetve megváltoztathatjuk azt. 

Amennyiben az Utilities menü � 
Rebeam � Rebeam to Time Sig-
nature opciót választjuk, megje-
lenik a Rebeam to Time Signature 
párbeszédablak, és itt beállíthat-

juk, miként fűzze a Finale egy gerendára a kijelölt tartományon belüli hangokat. Tehát ha pl. 3/4-es 
ütemben azt szeretnénk, hogy az első négy nyolcad egy gerendán legyen, az utolsó kettő pedig 
külön, állítsunk be 1/2 ütemmutatót, ahogy az az alábbi kottapéldán is látható. Annak ellenére, hogy 
a ”Time Signature” párbeszédablakkal szinte azonos dialógusablak jelenik meg, a beállítás csak a 
gerendákra van hatással, az ütemmutató változatlan marad. 
 

 
 
A mi esetünkben tehát aktivizáljuk a Selection Tool-t, és jelöljük ki a megfelelő ütemeket a tanult 
módon. Jelenítsük meg az Utilities menü � Rebeam � Rebeam to Time Signature opció � 
Rebeam to Time Signature párbeszédablakát, majd állítsuk be a két vízszintes csúszka segítségével 
a fentebb látható 1/2-ed ütemmutatót. Ennek következtében a nyolcad és az annál kisebb értékű 
hangok az itt beállítottak szerint egy gerendára kerülnek. 
 
Az eredmény a következő kottapéldán látható:  
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Az Utilities menü Rebeam opciójának további lehetőségei 
 
 
Rebeam Music 
 
A beállított ütemmutatónak megfelelően fűzi egy gerendára a nyolcad- vagy az annál kisebb értékű 
hangokat, valamint eltávolít a kijelölt tartományból minden kézi beállítást. Ezt természetesen csak 
akkor teszi meg a Finale, ha előzőleg (manuálisan) átrendeztük a gerendákat.  
 

 
 
 
Rebeam to Lyrics 
 
A dalszöveghez igazítva rendezi el a nyolcadok és a nála kisebb értékű hangok gerendáit. Az elv az, 
hogy minden olyan hangnál, amelyhez énekelt szótag tartozik, új gerendát kezd.  
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Gerenda ütemvonalon túlra helyezése – Beaming Across Barline 
 

 
A gerenda ütemvonalon túlra helyezése az alábbi 
utasítások végrehajtását követően valósítható meg 
manuálisan vagy automatikusan. 
 

 
1. Manuálisan 

 
A manuális megoldáshoz a Special Tools � Beam Extension (gerenda-kiterjesztés) 
eszközét válasszuk. 
 

Kattintsunk a megfelelő ütemre, minek következtében a gerendás hangok gerendájának mindkét 
végén megjelenik egy-egy fogantyú. Jelöljük ki a jobb oldali fogantyút és vonszoljuk – a gerenda 
megnyújtása érdekében – jobbra az alább látható módon (az egérrel történő vonszolás helyett 
használhatjuk a megfelelő nyíl billentyűt is). 
 

 
Ezután a Special Tools-ból válasszuk a Beam Angle Tool-t, majd kattintsunk a gerenda bal 
oldali fogantyújára és vonszoljuk (húzzuk) lefelé a gerendát mindaddig, amíg a következő 
ütem első két nyolcadának gerendájával pontosan nem fedik egymást.  

 
 
2. Automatikusan 
 
A Plug-ins menü � Note, Beam and Rest Editing � Patterson Plug-Ins Lite � Beam Over 
Barlines parancsának segítségével automatizálhatjuk a gerenda ütemvonalon túlra helyezését. 
Kottázzuk le a hangokat valamelyik beviteli eszközzel az alább látható módon (szükség esetén 
helyezzük el az artikulációs jeleket, írjuk be a dalszöveget), majd aktivizáljuk a Selection Tool-t, 
jelöljük ki a megfelelő szakaszt, végül kattintsunk az említett Beam Over Barlines parancsra. 

 
 
 
 
 

 
Ennek a plug-innak a segítségével az alábbi példán látható megoldás is megvalósítható: 

 
 


