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Clef Tool – Kulcs eszköz 

 
 
 
 
 
 
 
Ez az eszköz – mint ahogy a neve is mutatja – a különféle kulcsok megjelenítésére és elrejtésére 
szolgál. Főként kulcsváltáskor alkalmazzuk. Az egyes szólamsorokban – első kulcsként – azonban 
célszerűbb nem ezzel az eszközzel, hanem a Staff Tool segítségével megjeleníteni a kulcsokat a 
kottasorok elején. Ebben az eszközben kijelölhetők azok az ütemek, ütemtartományok, amelyekre 
érvényesíteni szeretnénk beállításainkat. 
 
A Clef Tool akkor válik igazán hasznossá számunkra, ha a Speedy Entry Tool beviteli eszköz 
használata során szeretnénk megváltoztatni az addig érvényben lévő kulcsot, vagy például a kijelölt 
ütemben nem akarjuk megjeleníteni azt. 
A kulcs eszközzel a kulcsok a következőképpen helyezhetők el: 
 

 
 
 
 
A Clef Tool aktív állapotában jelöljük ki a kulcsvál-
tásra szánt területet, majd kattintsunk duplán a 
kijelölésben. Az elénk táruló Change Clef párbeszéd-
ablak felső – kulcsokat tartalmazó – mezőjében 
jelöljük ki a megfelelő kulcsot. Amennyiben a kulcsot 
az ütemvonal mögé szeretnénk elhelyezni, abban az 
esetben pipáljuk ki a párbeszédablak alján található, 
Place clef after barline opciót. Végül érvényesítsük 
beállításainkat az OK gomb megnyomásával. 
 
 
 
 

 
Szükség esetén a Measure Region nevezetű keretben adhatjuk meg, meddig legyen érvényben a 
kiválasztott kulcs. A felső rádiógomb választásakor megadhatunk egy ütemtartományt (melyik 
ütemtől [Measure] melyik ütemig [Through]), a középső rádiógomb kijelölésekor az adott ütemtől 
(Measure) a darab végéig (Through End of Peice), míg az alsó rádiógomb bejelölésekor az adott 
ütemtől (Measure) a következő kulcsváltásig (To Next Clef Change) érvényesíthetjük beállítá-
sainkat. 
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A	Mid-Measure	Clef	párbeszédablak	
 
 
Természetesen lehetőségünk van ütemen belül is elhelyezni a kívánt kulcsot. Ennek érdekében 
jelöljük ki a megfelelő részt, majd kattintsunk kétszer a kijelölésben. 
 

 
A kulcs – fogantyújának segítségével – az ütemen belül tetszőleges helyre mozgatható (húzható). 
Amennyiben az így beírt kulcs fogantyújára jobb egérgombbal rákattintunk, s a megjelenő helyi 
menüből az Edit Clef Definition parancsot választjuk, akkor az elénk táruló Mid-Measure Clef 
párbeszédablakban újabb beállításokat végezhetünk el.  
 
 

 
 
 
Mid-Measure	Clef	párbeszédablak	beállítási	lehetőségei	

 
Clef Size 
A kulcs méretét határozhatjuk meg, ami 
alapértelmezetten 75%-ra van beállítva. 
 
Allow Vertical Drag 
Bekapcsolt állapotban lehetővé teszi a kiírt kulcs 
függőleges mozgatását. 
 
Distance from Beginning of Measure 
Ebben a keretben dönthetünk a kulcs pozíciójáról. 
 
• H (Vízszintes) 
A kiírt kulcs pozícióját mutatja EDU-ban, vagy az 
ütemmutatónak megfelelő ütések (Beat) alapján, 
amit itt meg is változtathatunk.  
 

• Horizontal Offset 
A kulcs vízszintes pozicionálására van módunk a H mezőben beállított értékhez viszonyítva. 

• V (Függőleges) 
A kulcs függőleges mozgatására van mód, amennyiben aktivizáltuk az Allow vertical drag 
opciót. 

• Place Clef After Barline 
Eme opció kipipálásakor a beírt kulcs az ütemvonal mögé kerül. 
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Show Clef 
Ebben a keretben határozhatunk a kijelölt kulcs megjelenítéséről (a kijelölt ütemben láthatóvá 
tehetjük, vagy a kijelölt ütemből eltüntethetjük a kulcsot).  
• When Needed 

Látszik, ha szükséges 
• Never 

Sohasem látszik 
• Always 

Mindig látszik 
 
Amennyiben kottázás után alkalmazzuk a kulcsváltást, abban az esetben az új kulcs beillesztését 
követően a már lekottázott hangok a kiírt kulcsnak megfelelően helyet változtatnak. Természetesen 
nem a hangok neve, pontosabban hangmagassága, hanem a vonalrendszerben elfoglalt helye 
módosul (pl.: a violin-kulcsban az alsó első pótvonalra lekottázott C1, az basszuskulcsban is C1 
marad, csak a kulcsváltás miatt megváltozik a vonalrendszerben elfoglalt helye, tehát a felső első 
pótvonalra kerül). 

 
 
Ezt a problémát orvosolhatjuk az Utilities menü � Transpose 
parancsával. A Transpose párbeszédablak segítségével – a megfelelő 
szakasz kijelölését (Selection Tool) követően – a hangokat 
könnyedén elmozdíthatjuk a vonalrendszerben elfoglalt helyükről. 
(Ebben az esetben nem transzponálásról van szó, hanem a hangok 
más hangmagasságra helyezéséről.) 
 
 

 
A Show Clef keret � Never utasítását csak abban az esetben válasszuk, ha például olyan népdalokat 
szeretnénk lekottázni, amelyeknek csak az első ütemében kell megjeleníteni a kulcsot. Ezeknek a 
dallamoknak ugyanis csak az első sorába írják ki a kulcsot, az előjegyzést és az ütemmutatót, a 
többibe nem (Kodály Zoltán: A magyar népzene példatára). 
Az előjegyzés és az ütemmutató eltüntetését a Measure Tool-ban, vagy szólamstílusok (Staff Tool � 

Staff Styles; ekkor a kulcsot is) segítségével valósíthatjuk meg. 
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A	kulcsok	értelmezése	
 

A kulcsokat 0 – 17-ig számozták (balról jobbra, felső utána 
alsó sor), tehát abban az esetben, ha például egyéni előjegy-
zéseket készítünk (Key Signature Tool � Nonstandard 
� ClefOrd gomb), akkor a kiválasztott kulcs számértékét be 
kell állítanunk a megfelelő ablakban (Accidental Octave 

Placement), különben nem jelennek, illetve nem az alkalmazni 
kívánt kulcsban jelennek majd meg a beállítások. Amennyiben 

például a basszus-kulcsnál szeretnénk némi változtatást, akkor a Clef után állítsuk be – a Next 
gombbal – a basszus-kulcshoz tartozó számértéket, vagyis a hármast. Violin-kulcs esetében ezt az 
értéket nullára kell beállítani. 
 
A kulcsok bal felső sarkában látható zárójeles szám vagy betű a kulcs Metatool billentyűparancsát 
mutatja, ami nem azonos a kulcsok számozásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Új	kulcskarakter	beállítása	

 
 
 
 
 
Új kulcskarakterek létrehozásáról (beállításáról) vagy 
módosításáról a Document menü � Document 

Options [Ctrl+Alt+A] � Clefs párbeszédlap � Clef 

Designer gomb � Clef Designer párbeszédablakában 
van lehetőségünk. 


