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Speedy Entry Tool – Gyors beviteli eszköz 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kottázás a numerikus számbillentyűk és a nyíl billentyűk használatával 
 
Kapcsoljuk be a [Num Lock] billentyűt. Alapbeállítás szerint, miután aktivizáljuk az eszközt, 
automatikusan megjelenik egy keret az első ütem körül, amely lehetővé teszi a kottázást. Ebben az 

eszközben a vonalrendszer azon ütemeibe tudjuk beírni a hangokat, szüneteket, amelyen a 

szerkesztőkeret áll.  
 
A keret részeit az alábbi ábrán láthatjuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Speedy Entry Tool aktivizálásakor a menüsorban megjelenik a Speedy menü, amelyben az 
eszközzel kapcsolatos beállítási lehetőségek találhatók. 
 

A Speedy menü � Use MIDI Device for Input parancsát kapcsoljuk ki, 
mivel nem szintetizátor segítségével dolgozunk. Ezt tehát akkor kell 
majd aktivizálnunk, ha MIDI billentyűzetünket vagy szintetizátorunkat 
is igénybe vesszük. Ha ez az opció bekapcsolt állapotban van, akkor a 
számbillentyűkkel szüneteket kottázhatunk hangok helyett. A Speedy 

menü � Playback opciója bekapcsolva lejátssza a beírt hangokat (beírás közben), így érdemes azt 
bekapcsolva hagynunk. 
Az ütem kitöltésekor a szerkesztőkeret automatikusan a következő ütemre ugrik. Akinek nem 
szimpatikus a program eme szolgáltatása, az ki is kapcsolhatja azt, a Speedy menü � Jump to next 

measure parancsának érvénytelenítésével. Ekkor a szerkesztőkeret az ütem kitöltését követően nem 
ugrik automatikusan a következő ütemre, nekünk kell azt a következő taktusra vinni a [�] nyíl 
billentyű lenyomásával.  
 
 

               Szerkesztőkeret                       Illesztő-vonal 
 

 
 

 Célkereszt    Beszúrási (Insert) üzemmód jelzése 
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Speedy Frame 
 

 
A szerkesztőkeret paramétereinek beállítását valósíthatjuk meg 
ebben a keretben. 
Scale To Staff • Minimum Percentage • Maximum Percentage 
Válasszuk ezt a rádiógombot, amennyiben a szerkesztőkeretben 
található vonalrendszer minimális (Minimum) és/vagy maximális 
(Maximum) méretét kívánjuk százalékosan beállítani. A minimum 
érték nem lehet nagyobb a maximum értéknél.  
 

 
• Use Fixed Scaling of 

A szerkesztőkeret százalékos méretének fix beállítására van lehetőségünk. 
• Fill with Rests when Leaving Measure 

Szünetekkel tölti ki a fennmaradó ütemrészeket. 
• Auto Launch Frame 

Eme opció bekapcsolt állapotában a szerkesztőkeret automatikusan megjelenik az eszköz 
kiválasztásakor. 

 
Amennyiben nem szeretnénk, hogy automatikusan jelenjen meg a szerkesztőkeret az eszközre 
kattintáskor, vegyük ki a pipát az Auto-launch frame opció elől. Ekkor valamely ütemre történő 
kattintás után jelenik csak meg a szerkesztőkeret. 
 
 
Ritmusértékek	beírása	
 
Ismerkedjünk meg a hangjegyértékek beírásához szükséges lehetőségekkel is. Ritmusértékeket a 
billentyűzet számbillentyűinek segítségével jeleníthetünk meg, a hangok magasságának 
beállítására pedig a nyíl billentyűket használjuk. 
 

 
Ennél a beviteli módnál a numerikus billentyűzet számbillentyűinek segít-
ségével írjuk be a megfelelő ritmusértékeket, miután a nyíl billentyűkkel [�] 
[�] az illesztő-vonal célkeresztjét a kívánt hangmagasságra állítottuk. 
A [Num Lock]  billentyűnek bekapcsolt állapotban kell lennie, ha a 
numerikus billentyűket választjuk a ritmusértékek beírására, azonban 
kottázhatunk a betűk feletti számbillentyűkkel is. 
 

 
[.] 
A pontozott hangok pontjának beírása. 
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[Delete] 
Amennyiben valamelyik hangot rosszul írtuk be, a legegyszerűbb megoldás, ha töröljük. Ennek 
érdekében állítsuk az illesztő-vonalat az aktuális hangra a [�], [] nyíl billentyűk segítségével, 
majd nyomjuk meg a [Delete] billentyűt. Lehetőségünk van azonban a ritmikailag hibás hang 
felülírására, vagy egérrel történő – szerkesztőkereten belüli – függőleges és/vagy vízszintes 
elmozgatására. 
A [Delete] billentyűvel tehát az illesztő-vonal alatti hang törölhető. 
 

 
 
 
Ütemmutatón	felüli	hangok	kezelése	
 
Előfordulhat, hogy véletlenül több hangot kottázunk az adott ütembe, mint amennyit az ütemmutató 
megenged. Ilyenkor – a szerkesztőkeret továbblépését vagy továbbléptetését követően – megjelenik 
a Too Many Beats párbeszédablak. 
 

 
Itt jelöljük be a Delete the extra notes opciót, amivel arra utasítjuk 
a Finalét, hogy az ütemben található felesleges (az ütemmutatón 
felüli) hangokat törölje az ütem végéről. 
 
• Leave the measure alone 
Az ütemet úgy hagyja, ahogy beírtuk. 
• Move the extra notes to the next measure 
A felesleget a következő ütembe mozgatja. 
 

• Keep moving the extra notes until all measures contain the correct number of beats 
A felesleget addig mozgatja, amíg minden ütemben annyi hang nem lesz, amennyit az ütemmutató 
előír. 
 
Néhány	fontosabb,	a	kottázást	segítő	billentyűkombináció		
 
A szerkesztőkeret mozgatására szolgáló billentyűparancsok 

[Shift + ����] Ütemenként előre (a következő ütemre) 
[Shift + ] Ütemenként visszafelé (az előző ütemre) 
[Shift + ����] Szisztémán belül lefelé (egyik szólamsorból a másik szólamsorba) 
[Shift + ����] Szisztémán belül felfelé (egyik szólamsorból a másik szólamsorba) 
 

A szerkesztőkeretben lévő illesztő-vonal mozgatására szolgáló billentyűparancsok 
[����] Hangonként előre 
[] Hangonként visszafelé 
[Ctrl + ����] A beírási pontig, illetve kitöltött ütem esetén az ütem végére 
[Ctrl + ] Az ütem elejére 
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Speedy Entry Tool 2 
 
2. Kottázás a numerikus számbillentyűk és az abc-s hangoknak megfelelő 

betű-billentyűk használatával 
 
A Speedy Entry Tool e beviteli módjánál mindkét kezünkre szükségünk lesz, hiszen a célkeresztet 
nem a nyíl-billentyűk segítségével, hanem az alább ismertetett módon, a megfelelő betűk 
lenyomásával állíthatjuk a kívánt hangmagasságra. Előtte azonban kapcsoljuk be a [Caps Lock] 
billentyűt és váltsunk amerikai billentyűzetkiosztásra (vagy a tálcán található „Hu” -ra kattintani és 
kiválasztani az „En”  lehetőséget, vagy – általában – az [Alt +Shift] billentyűkombináció 
segítségével). Erre azért van szükség, mivel az amerikai billentyűzetkiosztás eltér a magyartól, s 
csak így működnek megfelelően az alábbi billentyűk. 
Ez valamivel gyorsabb kottázást tesz lehetővé, persze csak abban az esetben, ha kellőképpen 
elsajátítottuk a billentyűparancsokat.  
 

 
 
Az [ I ]  billentyű aktív állapotában a nagy C-től az egyvonalas H-ig, a [ K ]  billentyű esetében a kis 
C-től a kétvonalas H-ig, a [ , ] billentyű lenyomásával pedig az egyvonalas C-től a háromvonalas H-
ig kottázhatunk. 
  
Az [I], [K] és [,] billentyűk tehát oktávváltó billentyűkként funkcionálnak. 
 
Az abc-s hangneveket, vagyis az illesztő-vonal célkeresztjét a fentebb ismertetett betű billentyűjével 
állíthatjuk a megfelelő hangmagasságra, majd ezután nyomjuk meg a ritmusérték-számot a 
numerikus billentyűzeten a bekottázandó hang értékének megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 



Speedy Entry Tool – Gyors beviteli eszköz FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu  5 

 

Hangjegycsoportok	kottázása	
 
A leggyakoribb hangjegycsoportunk a triola, azonban a többi hangjegycsoport (kvartola, kvintola, 
szextola, szeptola, oktola) megjelenítését is az alább leírtak szerint tudjuk majd megvalósítani a 
Speedy Entry Tool-lal. 
A [Ctrl] billenty ű lenyomva tartása közben nyomjuk meg a hangjegycsoportnak megfelelő 
számot a betűk feletti számbillentyűzeten, majd kottázzuk le hangjegycsoportunk hangjait. 
Sajnos ezzel a beviteli móddal – MIDI billentyűzet nélkül – nincs lehetőség a hangjegycsoportok 
folyamatos beírására, vagyis szintetizátor hiányában minden egyes hangjegycsoport beírásánál 
végre kell hajtani az előbb említett beírási sorrendet. 
Hangjegycsoportok folyamatos beírására – amennyiben nem rendelkezünk MIDI billentyűzettel – 
használjuk a Simple Entry Tool-t. 

 
 
Azt, hogy éppen milyen hangjegycsoportot alkalmazunk, a szer-
kesztőkeret jobb felső sarkában látható szám mutatja. Ez érte-
lemszerűen triolánál a hármas, kvintolánál az ötös, szeptolánál a hetes 
(mint ahogy ezen a képen is látható). 
 

 
 
Módosítás	

 
Az alábbi parancsok mindig relációt jelentenek, attól függően, milyen hangot módosítunk. 
 
[++++] Félhangonkénti lépésekben felfelé 
A [++++] billentyű egyszeri megnyomásával félhanggal felfelé módosíthatunk, kétszeri megnyomásá-
val két félhanglépéssel felfelé, stb. Egyszeri félhangnyi módosítás felfelé az [S] (Sharp = kereszt) 
billentyűvel is megvalósítható. 

 

[Ctrl+Shift] + [+] 
Egy ütemen belül az összes azonos magasságú hangot felfelé módosítja az illesztő-vonaltól jobbra. 

 

[−−−−] Félhangonkénti lépésekben lefelé 
A [−−−−] billentyű egyszeri megnyomásával félhanggal lefelé módosíthatunk, kétszeri megnyomásával 
két félhanglépéssel lefelé, stb. Egyszeri félhangnyi módosítás lefelé az [F] (Flat = bé) billentyűvel 
is megvalósítható. 
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[Ctrl+Shift] + [–] 
Egy ütemen belül az összes azonos magasságú hangot lefelé módosítja az illesztő-vonaltól jobbra. 

 

 
 
 

 
 
Egyéb	billentyűparancsok	

 
[*] 
Eltünteti, illetve megjeleníti az aktuális előjegyzést (módosítást). Amennyiben nincs előjegyzés 
(módosítás), feloldójelet helyez a hang elé. 
[N] (Natural = feloldás). Megszünteti az előjegyzés (módosítás) hatását. 
A törzshang elé feloldójelet az [A] billentyű megnyomásával is illeszthetünk. 

 
[P] (Parentheses = kerek zárójel) 
Zárójelbe teszi a módosítójelet, s visszavonja azt, ha a célkereszttel ráállunk egy módosított hangra. 
Törzshang esetén zárójeles feloldójelet helyez az adott hang elé. 

 

[Ctrl + Shift] + [betűk feletti számok] 
Szünet bevitele közvetlenül (hangok beírása és az azokat szünetté alakító Backspace billentyű 
alkalmazása nélkül). 
 
[Enter] 
Az egyedülálló szünetet hanggá változtatja, valamint újabb hangot ír egy már lekottázott hang fölé, 
vagy alá, ha a célkereszttel ráállunk a beírni kívánt hang helyére, és az illesztő-vonalat arra a hangra 
állítjuk, amelyik fölé vagy alá el akarjuk helyezni az újabb hangot. 
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[L] 
Megfordítja a hang szárának irányát. 

 
[Backspace] 
Egy hang esetén – értékének megfelelően – szünetté alakítja azt. Akkord esetén, amennyiben 
ráállunk a törölni kívánt hangra a célkereszttel, törli a beírt hangot. Ha nem a törölni kívánt hangra 
állunk, akkor szünetté alakítja hangzatunkat. 

 

[O] vagy [H] 
Eltünteti a hangot és visszahelyezi, azonban nem törli ki. A láthatatlan hangok nem szólalnak meg 
visszajátszáskor, de arra jók, hogy a helyet láthatatlanul kitöltsék, s hozzájuk szükség esetén például 
dalszöveget illeszthessünk. 

 
 
Speedy Entry Tool 3 
 
3. Kottázás MIDI billentyűzet vagy szintetizátor segítségével (1) 
 
Ahhoz, hogy a Finale programban található MIDI rendszer használható legyen, a hangkártyán kívül 
szükségünk van egy MIDI eszközre (pl. billentyűzetre), egy hangfalpárra vagy egy fejhallgatóra 
(mivel a MIDI billentyűzet nem ad ki hangot), és számítógépünk függvényeként MIDI interfészre 
vagy MIDI kábelre. Miután megfelelően csatlakoztattuk MIDI billentyűzetünket, s a szükséges 
beállításokat is elvégeztük, akkor nyugodtan nekiláthatunk a kottázásnak.  
 
A MIDI/Audio menü � Device Setup � MIDI Thru dialógusablakban aktivizálnunk kell egy opciót 

ahhoz, hogy MIDI billentyűzetünk jeleit fogadni, illetve továbbítani 
tudja a Finale program a MIDI Setup párbeszédablak MIDI Out 
legördülő listájában beállított meghajtó felé. Tulajdonképpen az Off 
kivételével bármelyik opciót választhatjuk ahhoz, hogy hallható legyen 
MIDI billentyűzetünk hangja. Érdemes azonban a képen látható Smart 
opciót választani, hogy létrehozott partitúránkban MIDI billentyűzettel 
történő bevitel (kottázás) közben a beállított (pl. Garritan) hangszer-
hangok legyenek hallhatók.  
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A Speedy Entry Tool harmadik beviteli lehetőségénél kapcsoljuk be a Speedy menü � Use MIDI 
Device for Input parancsát, ugyanis a hangokat MIDI billentyűzet vagy szintetizátor segítségével 
csak ebben az esetben tudjuk megjeleníteni szerkesztőkeretünkben.  

Ennél a beírási módnál a szintetizátor billentyűzetén tartsunk lenyomva egy hangot, vagy egy 
akkordot, mindeközben jobb kézzel nyomjuk le a ritmusnak megfelelő számértéket a számítógép 
numerikus billentyűzetén. Ekkor a szerkesztőkeretben megjelenik a MIDI billentyűzeten nyomva 
tartott hang (hangok) a lenyomott számértéknek megfelelő ritmusban. Szünet beírásánál csak a 
szükséges számbillentyűt kell megnyomnunk. 
 
  
Előkék	beírása	
 

[G] vagy [É] (Amerikai billentyűzetkiosztás esetén) 
 
E billentyű segítségével oda-vissza válthatunk hosszú-előke, rövid-előke és normálhang között, 
ugyanis egyszeri megnyomása következtében a lekottázott hangból hosszú előkét varázsol, újbóli 
megnyomásakor a hosszú előkéből rövid előke lesz, míg egy újabb lenyomás az eredeti hang 
visszaállítását teszi lehetővé. 
Ahhoz, hogy rövid és hosszú előkéket is kottázhassunk, a Document menü � Document Options � 
Grace Notes párbeszédablak � Always Slash Flagged Grace Notes opciót kapcsoljuk ki. 
 
 
Speedy Entry Tool 4 
 
4. Kottázás MIDI billentyűzet vagy szintetizátor segítségével (2) 
 

A Speedy menü � Use MIDI Device for Input parancsát ennél a kottázási 
módnál is be kell kapcsolnunk, mivel MIDI billentyűzettel vagy 
szintetizátorral kottázunk. A [Caps Lock] billentyűnek is aktív állapotban 
kell lennie. Ezt követően nyomjunk meg egy ritmusérték-számot a 
numerikus billentyűzeten. Ekkor a szerkesztőkeret bal alsó sarkában 
megjelenik ennek a ritmusértéknek a száma. Ezek után bármilyen hangot is 

játszunk MIDI billentyűzetünkön, a számhoz tartozó ritmusértékben (jelen esetben fél-értékű 
hangokat) kottázhatunk mindaddig, amíg meg nem változtatjuk ezt a ritmusérték-számot egy 
újabbra. Ez a beírási mód akkor válik igazán előnyössé, amikor egymást követően nagyon sok 
egyforma értéket kell lekottáznunk (hangjegycsoportok [pl.: triola] folyamatos beírásánál felettébb 
hasznos). 
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Rétegek (Layers) és szólamocskák (Voices) 
 
A vízszintes görgetősáv bal szélén találhatók a rétegeket jelző gombok.  
 

Ezek mutatják, melyik réteg (Layer) aktív a négy közül. A rétegek között legegy-
szerűbben a [Shift+Á]1 billentyűkombinációval válthatunk. 

 
Azonban a rétegek egyenként is aktivizálhatók: 
 Layer 1 � [Shift+Alt+1] 
 Layer 2 � [Shift+Alt+2] 
 Layer 3 � [Shift+Alt+3] 
 Layer 4 � [Shift+Alt+4] 
 

Természetesen egérrel is kiválaszthatjuk a 
megfelelő réteget, vagy a View menüből (a 
Select Layer opcióra mutatva), vagy ha 
annak gombjára rákattintunk a görgetősáv bal 
szélén. 

 
Minden szólamsorban négy réteg áll rendelkezésünkre (Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4), s 
minden rétegben két szólamocska (Voice 1, Voice 2) található. A Voice-kat abban az esetben 
használjuk, ha néhány helyen, tehát nem folyamatosan kell két szólamot beírni (pl. egy átmenő 
szeptimhang beírásakor). A második Voice (V2) csak akkor aktivizálható, ha az adott rétegben már 
találhatók hangok az ütemben. 
 
 

[Á] 2
 

 
Váltás a Voice 1 (V1) és a Voice 2 (V2) között 
 
A különbség a „Layer”  és a „Voice”  között tehát az, hogy Layer alkalmazása esetén a program 
szünetekkel tölti ki az üresen álló ütemrészeket, míg a Voice lehetővé teszi az ütemen belüli beírást 
szünetérték megjelenítése nélkül is. Az aktív Voice számát a szerkesztőkeret bal felső sarkában 
láthatjuk (V1), (V2). 

Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy a 
rétegekben található hangok rétegenként 
szerkeszthetők (pl. méretezhetjük, más 
hangmagasságra helyezhetjük a kiválasz-
tott réteg hangjait, stb.), mivel a program 
lehetőséget biztosít az aktív réteg hang-
jainak megjelenítésére (függetlenül a többi-
től) a Document menü � Show Active 
Layer Only parancs segítségével. Továbbá 
a rétegekhez külön MIDI csatorna és ezen 
belül hangszín (hangszerhang) állítható be. 

 
 

                                                 
1 Amerikai billentyűzetkiosztás esetén [Alt+Shift] 
2 Amerikai billentyűzetkiosztással [Shift+Alt] 
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A második Voice aktivizálására csak akkor van lehetőségünk, ha egyrészt már beírtuk a megfelelő 
hangokat az ütembe, másrészt pedig átváltottunk amerikai billentyűzetkiosztásra a [Shift+Alt] 
billentyűkombináció megnyomásával. 
Az elmondottak értelmében kottázzuk be valamely rétegbe a kívánt hangokat, váltsunk amerikai 
billentyűzetkiosztásra, állítsuk az illesztő-vonalat a megfelelő hangra, a célkeresztet pedig a beírásra 
váró hang helyére. Ezután nyomjuk meg a Voice-ok váltására használatos [Á] billentyűt (ekkor a 
szerkesztőkeret bal felső sarkában a V2 lesz látható; a váltás következtében pedig az illesztő-vonal 
egy kicsit elmozdul, de ezzel ne foglalkozzunk), majd kottázzuk le a megfelelő hango(ka)t. 
 
 
Szünetjelek	mozgatása	a	szerkesztőkeretben	

 
Jó, ha tudjuk, hogy a szerkesztőkeretben a hangok és a szünetjelek vonszolással minden irányba 
elmozdíthatók. A [Shift] billentyű lenyomása közben azonban csak az elkezdett irányba 
mozgathatók a szünetjelek vagy a hangok. Amennyiben vízszintesen kezdjük a pozicionálást a 
[Shift] billentyű lenyomva tartása közben, akkor csak vízszintesen, ha függőlegesen mozgattuk el 
először, abban az esetben pedig csak függőlegesen vonszolhatók a szünetjelek vagy a hangok a 
szerkesztőkereten belül. Ez főként a szünetjelek pozicionálásakor előnyös. 
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Módosított hangok megjelenítése MIDI billentyűzet használata esetén 
 
MIDI billentyűzettel vagy szintetizátorral történő kottázáskor gyakorta előfordulhat, hogy 
valamelyik módosított hangunk nem megfelelően jelenik meg a kottában (mondjuk az „Asz” hang 
helyett annak enharmonikus párja, a „Gisz” lesz látható). Ebben az esetben az alább ismertetett 
beállítások lehetnek segítségünkre. 

 
A beírásra kerülő módosított hangokat MIDI billentyűzet haszná-
latakor az Edit menü � Enharmonic Spelling almenü parancsaival 
szabályozhatjuk, mind a Speedy Entry Tool, mind a Simple Entry 
Tool, mind pedig a HyperScribe Tool esetén. 
 

Use Default Spelling 
Az alapértelmezett írásmód alkalmazása. 

Favor Sharps 
Előnyben részesíti a kereszteket. 

 A módosított hangokat „keresztes” – felfele módosított [�] – hangokként jeleníti meg. 
Favor Flats 

Előnyben részesíti a béket. 
 A módosított hangokat „bés” – lefele módosított [�] – hangokként jeleníti meg. 
Use Spelling Tables 

Az Edit Major and Minor Key Spellings párbeszédablakban beállított paraméterek 
alkalmazása. 

 
Módosított hangokon nem az előjegyzések által módosított hangok értendők! Az adott dúr- 
illetve moll skála törzshangjai (a C-dúr és az a-moll hangsort kivéve) ugyanis tartalmaznak – az 
előjegyzés által – módosított hangokat, azonban ezek nem módosított hangnak (módosításnak), 
hanem az adott skála törzshangjainak számítanak, melyek helyesen jelennek meg MIDI billentyűzet 
vagy szintetizátor használata esetén. 
 
 
Az	Edit	Major	and	Minor	Key	Spellings	párbeszédablak	

 
E párbeszédablakban határozhatjuk meg – igé-
nyeinknek megfelelően – mind a dúr, mind pedig a 
moll skálákra vonatkozóan azt, hogy MIDI 
billentyűzet vagy szintetizátor használatakor a Finale 
a bejátszott hangot milyen hangnak értelmezze. Ezért 
kell majd a Key Signature Tool � Key Signature 
párbeszédablakában mindig bejelölni azt is, hogy dúr 
(Major Key) vagy moll (Minor Key) dallamot 
kívánunk MIDI billentyűzetünkön megszólaltatni. 
 

 
Az 1 2 3 4 5 6 7 számok a dúr (Major Keys) illetve a moll (Minor Keys) skála diatonikus hangjait 
(törzshangjait) jelenítik meg. 
Figyelem! A Major Keys törzshangjait szimbolizáló számértékek elrendezése hibás! A dúr hangsor 
törzshangjai közötti távolság alapján a helyes sorrend a következő: 1       2       3  4       5       6       7. 
A két szám között lévő rádiógombokkal állíthatjuk be, hogy az adott skála törzshangja felfelé- 
(Raise), avagy lefelé (Lower) módosított hangként jelenjen majd meg kottánkban.  
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Figyeljünk tehát arra, ha C-dúr hangnemben „Asz” hangot akarunk megjeleníteni, akkor az Edit 

Major and Minor Key Spellings párbeszédablak beállítása szerint „Gisz” hang jelenik meg a 
kottában, vagy mondjuk a-moll hangnemben „Esz” hangra lenne szükségünk, akkor – a beállítások 
értelmében – „Disz” lesz látható. Éppen ezért – amennyiben MIDI billentyűzet segítségével 
kottázunk – minden esetben mérlegeljük (a beírandó dallam alapján), milyen beállításokkal érhetjük 
el a legtökéletesebb megjelenítést, hogy azt ne utólag, kézzel kelljen minden egyes rosszul 
megjelenő hangnál átalakítani. 
 

A Key Signature Tool-ban, az előjegyzés beállításánál ügyeljünk 
majd arra, hogy ne csak a keresztek vagy a bé-k számát adjuk meg, 
hanem a dúr vagy a moll hangnemet is pontosan definiáljuk (Major 

Key – Minor Key), hogy MIDI billentyűzetünk használatakor a 
megfelelő módosított hangok jelenjenek meg a kottában. 

 
A következő ábrákon nyomon követhető, hogy az Edit menü � Enharmonic Spelling almenüjében 
található parancsok milyen elv szerint jelenítik meg a módosított hangokat MIDI billentyűzet vagy 
szintetizátor használata esetén. 
 
 
Az alábbi sorrend szerint következnek az ábrán látható beállítások: 
 
1. Use Default Spelling 2. Favor Sharps 3. Favor Flats 4. Use Spelling Tables 
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Ahogy az a következő moll kottapéldánál is megfigyelhető, az előjegyzés által módosított hangok, 
vagyis a c-moll hangsor törzshangjai (jelen esetben a B, Esz, Asz), mind a négy beállítási módnál 
ugyanazok maradtak. Tehát az Edit menü � Enharmonic Spelling almenüjében található 

parancsok csak a módosított hangokra vonatkoznak, a törzshangok (d r m f s l t) minden 

hangnemben változatlanul maradnak. 
 

 
 

 
 

 
Módosított	hangok	enharmonikus	átértelmezése	
 
Amennyiben MIDI billentyűzet vagy szintetizátor használatakor valamelyik módosított hang nem 
az elvárásoknak megfelelően jelenik meg kottánkban, akkor azt az alábbi lehetőségek 
valamelyikével könnyedén helyreigazíthatjuk. 
 

1. A Speedy Entry Tool-ban a [9]-es billentyű megnyomásával, amennyiben a szerkesztőkeret 
illesztő-vonalát az enharmonikusan átértelmezendő hangra állítjuk. 
 

2. Az Utilities menü � Respell Notes parancsával enharmonikusan átértelmezhetők a Selection 

Tool-lal kijelölt módosított hangok, az Edit menü � Enharmonic Spelling almenü 
beállításainak függvényében. 

 
 
 
 


