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HyperScribe Tool – Valós idejű beviteli eszköz 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerkedjünk meg a Finale program következő beviteli eszközével, a HyperScribe Tool-lal. Ezzel 
az eszközzel csak MIDI billentyűzettel vagy szintetizátorral kottázhatunk. A HyperScibe Tool 
három lehetőséget kínál a hangok bevitelére, háromféle módon. 
 
 
A HyperScribe Tool beviteli módjai 

 
A HyperScribe menü � Record Mode három 
opciója közül választhatjuk ki, hogy milyen 
módon szeretnénk kottázni, vagyis hány szólamot 
kívánunk rögzíteni, bejátszani egyszerre. 
 

 
 
1. A Record Into One Staff opció (ami alapértelmezetten kijelölt állapotban van) kiválasztásakor egy 
szólamsorba kottázhatunk. 
 
 
2. A Split Into Two Staves opció zongoraszólam-szerűen, két szólamsorba enged felvételt készíteni. 
Amikor tehát kétkezes előadásunkat szeretnénk kottába önteni, a Finalénak szüksége van néhány 
információra ahhoz, hogy eldönthesse, a bejátszott hangok közül melyik kerüljön a felső, és melyik 
az alsó szólamsorba. 
 

Ennek érdekében MIDI billentyűzetünkön vagy szintetizátorunkon 
meg kell adnunk az osztási pontot (Split Point), amelyiknél 
kettéosztjuk billentyűzetünket alsó és felső szólamra, hogy a program 
pontosan tudja, melyik hangtól kell az alsó, és melyiktől a felső 
szólamsorban megjelenítenie a hangokat. Ezt a Split Into Two Staves 

opcióra kattintáskor elénk táruló Fixed Split Point párbeszédablakban tehetjük meg, manuálisan (a 
Split at MIDI Note utáni mezőben), vagy a Listen gombra kattintva a megfelelő MIDI billentyű 
megnyomásával. Ekkor a lenyomott hangmagasság számokban kifejezett értéke automatikusan 
megjelenik a Split at MIDI Note mezőben (a 60-as szám az egyvonalas ’C’ hangot jelenti).  
 
 
3. A Multitrack Recod többcsatornás felvétel lehetőségét biztosítja, ami azt jelenti, hogy ugyanazon 
dallamot több szólamba, vagy annak egyes rétegeibe is bejátszhatjuk egyszerre.   
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1. Bevitel mérőütéssel 
 
Ebben a módban nekünk kell folyamatosan ütnünk a mérőt bejátszás közben, vagy a pedál 
segítségével, vagy – ennek hiányában – valamelyik kijelölt MIDI billentyűvel.  
Kattintsunk a HyperScribe menü � Beat Source � Tap opciójára, minek következtében elénk tárul 
a Tap Source párbeszédablak, ahol értelemszerűen megadhatjuk, hogy mivel kívánjuk a mérőütést 
adni (Tap), továbbá, hogy milyen ritmusértéket szeretnénk mérőütésünk alapértékeként (Beat) 
meghatározni. 
 

Amennyiben nem rendelkezünk pedállal, akkor a Tap keret � 
Listen gombjára kattintva üssük le MIDI billentyűzetünkön a 
mérőütés céljára szánt billentyűt, majd – ha minden beállítással 
végeztünk – nyomjuk meg a párbeszédablak OK parancsgombját. 
Ezután nincs más dolgunk, mint az előjegyzés és az ütemmutató 
beállítását követően kattintani az első ütemre, s már kezdhetjük is 
a bejátszást. Mindaddig kottázhatunk, amíg a mérőütéseket ütjük. 
Sajnos, ha nincs pedálunk a MIDI billentyűzethez vagy 
szintetizátorhoz, akkor egyik kezünket a mérőütések foglalják le, 
így értelemszerűen csak a másik kezünkkel, vagyis egy kézzel 
tudunk kottázni (játszani). 

 
 
 
2. Bevitel metronómmal 
 
E beviteli módnál akár két kézzel is kottázhatunk, hiszen a mérőütéseket nem nekünk kell játszani, 
hanem a program által adott metronómütések segítenek a helyes tempó tartásában. 

 
A metronómütések beállítására a HyperScribe Tool � 
HyperScribe menü � Beat Source � Playback and/or 
Click párbeszédablak � Click and Countoff gombjára 
kattintva van lehetőségünk. A megjelenő Click and 
Countoff párbeszédablakot használhatjuk a metronóm 
hangzásának beállítására, például abban az esetben, ha a 
Hyper Scribe Tool-lal felvételt készítünk. Ezt a párbe-
szédablakot a MIDI/Audio menüből is elérhetjük. 
 

Countoff • Click 
Ezt a két legördülő listát használhatjuk annak beállítására, hogy mikor szólaljon meg a metronóm 
(Countoff) és a metronómütés (Click): Mindig (Always), Felvétel közben (While Recording), 
Lejátszás közben (While Playing), Soha (Never) 
 
Source • MIDI Note • MIDI Data 
Itt határozhatjuk meg a metronómütések forrását. 
MIDI Note esetén a szintetizátor vagy a MIDI billentyűzet bármelyik hangját használhatjuk 
metronóm-kattogásnak, de hogy meg tudjuk különböztetni a főütést a többi ütéstől, célszerű a 
főütések számára más hangot beállítani a Metronome Sound keretben. 
Válasszuk a MIDI Data opciót, ha nem a szintetizátor valamely hangját kívánjuk metronómütésnek 
beállítani. 
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Measures 
Itt határozhatjuk meg, hogy a Finale hány ütemet szólaltasson meg a HyperScribe Tool-lal készített 
felvétel elkezdése előtt. Az alapbeállítás szerinti két ütem általában elegendő ahhoz, hogy 
„felvegyük” a bejátszáshoz szükséges tempót.  
 
Metronome Sound 
Ezekben a mezőkben lehet beállítani – a Source: MIDI Note opció aktív állapotában – a főütésekre 
(Down Beats) és a mellékütésekre (Other Beats) vonatkozóan a csatornákat (Channel), a MIDI 
hangot (Note), a dinamikát (Velocity), valamint a hang hosszúságát, időtartamát (Duration). Ebben 
segít, ha a Listen gombra kattintunk és a MIDI billentyűzeten megnyomjuk valamelyik – a mérőütés 
hangjának szánt – billentyűt. 

 
 
A HyperScribe menü � Beat Source � 
Playback and/or Click párbeszédablakában 
állíthatjuk be többek között azt, hogy 
milyen ritmusérték szerint szólaltassa meg a 
program a mérőütést (Beat Equals), s hogy 
milyen tempóban történjen mindez, azt a 
MIDI Input Tempo utáni opciók valamelyi-
kével szabályozhatjuk. 
 
 

Amennyiben a felső, Use Playback Tempo opciót választjuk, akkor a felvétel sebességét, vagyis a 
metronóm percenkénti ütéseinek számát – egyéb tempóutasítás hiányában – a Playback Controls 
alább megjelölt mezőjében beállított érték alapján hangoztatja a program (a Playback Controls 
ikonsort a Window menüből érhetjük el).  

 
 
Az Use This Tempo utáni mezőben szintén a percenkénti ütések számát adhatjuk meg. Amennyiben 
nem tudjuk a mérőütések pontos számát, kattintsunk a Listen gombra, és kezdjük el valamelyik 
MIDI billentyűt nyomkodni a kívánt tempóban. Az elénk táruló Listen to Tempo ablakban a Tempo 
utáni szám mindig a leütések percenkénti számát mutatja. Ha sikerült a megfelelő sebességet 
megadni, nyomjuk meg az OK gombot. 
 
A Start Signal for Recording legördülő listájából a felvételhez szükséges metronómütések 
elindítására vonatkozó utasításokat találjuk. Amennyiben a None (Record Immediately) opciót 
választjuk, akkor a metronómütés az ütemre történő kattintáskor indul, ha viszont az Any MIDI 
Data lehetőségre kattintunk, abban az esetben valamelyik MIDI billentyű megnyomásával 
indíthatjuk a metronómütéseket, miután a kívánt ütemre kattintottunk. 
 
A Play staves while recording opció kipipálva lehetőséget biztosít arra, hogy többszólamú dallam 
esetén a már lekottázott szólamokat megszólaltassa a program egy újabb szólam felvétele 
(kottázása) közben. A Window menü � Instruments List párbeszédablakában lehetőségünk nyílik a 
felvétel közben lejátszandó szólamok beállítására, vagyis megadhatjuk, mely szólamok legyenek 
hallhatók kottázás közben. Amely szólamokat nem kívánjuk felvétel közben hallani, azoknál 
kattintsunk az M (Mute = némítva) négyzetbe.  
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Amennyiben sok szólamunk van és csak egyet (néhányat) szeretnénk hallani felvétel (kottázás) 
közben, akkor ne az M négyzetbe kattintsunk minden egyes némítani kívánt szólamnál, hanem a 
hallani kívánt szólam(ok) S (Solo) négyzetét válasszuk, így felvétel (kottázás) közben csak ezt a 
szólamot (ezeket a szólamokat) halljuk majd.  
 
Miután mindent beállítottunk, kattintsunk az első ütemre, minek következtében megjelenik a 
beviteli keret, és kezdhetjük a bejátszást. Amennyiben a Playback and/or Click párbeszédablak 
Start Signal for Recording legördülő listájában a None (Record Immediately) opciót választottuk, 
akkor a metronómütés az ütemre történő kattintáskor indul, ha viszont az Any MIDI Data 
lehetőséget állítottuk be, akkor – az első ütemre kattintás után – valamelyik MIDI billentyű 
megnyomásával indíthatjuk a metronómütéseket. A Click and Countoff párbeszédablak Measures 
mezőjében megadott két ütem mérőütéseinek elhangzása után kezdhetjük a bejátszást. Az 
alapbeállítás szerinti két ütem általában elegendő ahhoz, hogy „felvegyük” a bejátszáshoz szükséges 
tempót. Felvétel közben a beviteli keretben csak szár nélküli kottafejek jelennek meg a harmadik 
vonalon, azonban, ha a következő ütemre ugrik beviteli keretünk, akkor láthatóvá válik, mit is 
játszottunk. Amennyiben szeretnénk megállítani a felvételt, akkor kattintsunk az egérrel, vagy 
nyomjuk meg az [Esc] billentyűt. 
 
 
Az	alábbi	képen	az	első	ütem	három	fázisát	követhetjük	nyomon	
 
1. Az ütemre történő kattintáskor megjelenik a kottázást lehetővé tevő beviteli keret, mely itt a 
felvétel megkezdése előtti állapotában látható. 
 
2. Az adott ütem hangjainak bejátszása után megjelennek a szár nélküli hangok a harmadik vonalon. 
 
3. A beviteli keret továbblépését követően láthatóvá válnak a beírt hangok az adott ütemben. 
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A	Quantization	Settings	párbeszédablak	
 

 
Előfordulhat azonban, hogy a bejátszott dal nem pontosan úgy 
jelenik meg, ahogy azt szerettük volna. Amennyiben például 
tizenhatod értékeket is kottázni kívánunk, ahhoz növelnünk kell 
a program érzékenységi szintjét. A pontosabb megjelenés elérése 
érdekében tehát tegyük a következőt: Aktivizáljuk a 
Quantization Settings párbeszédablakot vagy a Hyper Scribe 
menü � HyperScribe Options � Quant Settings gombjára 
kattintva, vagy a MIDI/Audio menü � Quantization Settings 
opcióját választva. 
 

 
A Quantization Settings párbeszédablak Smallest Note Value opciójánál válasszuk mindig a 
lekottázandó legkisebb ritmusértéket ahhoz, hogy a valós időben bejátszott ritmusértékek 
helyesen jelenjenek meg kottánkban. 
  
Az alsó keret három opciójának segítségével további paraméterek beállítására van mód a 
bejátszandó ritmusértékek (hangjegycsoportok) helyes megjelenítésére vonatkozóan. Itt tudjuk  
tehát beállítani, hogyan kezelje a program a különféle hangjegycsoportokat (pl. a triolákat). Az 
első, No tuplets opció választása esetén értelemszerűen nem veszi figyelembe a program a 
hangjegycsoportokat. A második esetben (Mix rhythms) mind a hangjegycsoportok, mind pedig a 
kis-nyújtott vagy kis-éles ritmus helyesen jelenik meg. A harmadik esetben (Space notes evenly in 
beat) bejátszhatunk ugyan hangjegycsoportokat, a lényeg azonban, hogy az egyes ütések ebben az 
esetben csak egyenlő részre oszthatók, vagyis nem használhatunk negyed ütések esetén kis-nyújtott 
vagy kis-éles ritmusokat. 
 
A More Settings gomb megnyomásakor elénk táruló More Quantization Settings párbeszédablakban 
további finomabb beállításokra van lehetőség. Itt tudjuk megadni például azt, mi tévő legyen a 
program nagyon rövid hangok bejátszása esetén. 
 
 
A	More	Quantization	Settings	párbeszédablak	

 
 
Very Short Notes (Nagyon rövid hangok) 
• Remove Notes Smaller Than 
A rövid hangok eltávolítása, ha kisebb, mint a mezőbe beírt 
érték. (Csak tájékozódásképpen: a 32-es szám a 128-ad 
ritmusértéknek felel meg) 
Then	

• Allow grace notes 
Előkék használata 
• Remove grace notes 
Előkék törlése 
• Convert to real notes 
Előkék normál hangokká alakítása 
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Rests 

Ebben a mezőben a szünetértékek megjelenésével kapcsolatos beállítások találhatók 
• Minimize number of rests 
A szünetek számának minimalizálása (csökkentése) az ábra szerint 
• Allow dotted rests in simple meters 
Pontozott szünetek használata a következő ütemmutató-beállítások esetén (2/4, 3/4, 4/4, 2/2) 
• Allow dotted rests in compound meters 
Pontozott szünetek használata az itt látható ütemmutató-beállítások esetén (6/8, 9/8, 5/8, 7/8) 
 
Options 

• Retain key velocities  
 A játszott dinamika megőrzése 
• Retain note durations 
 A játszott hangértékek (ritmusértékek) megőrzése 
• Include voice two 
 A bejátszás tartalmazhat két Voice-t („szólamocskát”) 
• Soften syncopations 
 Szinkópák írása átkötés nélkül (helyesen) 
• Sensitivity level 
 Az érzékenységi szint beállítása 
 
Az előzőekben taglalt beviteli mód használatához természetesen elengedhetetlen a jó ritmusérzék és 
a metronómütésekhez való alkalmazkodás képessége. Amennyiben ez mind megvan, rendkívül 
hatékonyan és gyorsan jeleníthetjük meg kottánkban a szükséges hangokat, ritmusértékeket 
(természetesen a megfelelő beállítások végrehajtása után). 
 
 
 
3. Bevitel felvétel alapján 
 
 
E beviteli mód lényege, hogy itt először lejátsszuk a beírásra váró dalt, amit a program rögzíteni tud 
és később ezt a rögzített felvételt alakítjuk át kottaképpé.  
 
A felvételhez szükséges paraméterek beállítása 

 
A felvételhez először kattintsunk a HyperScribe menüben a 
Transcription Mode opcióra, majd a megfelelő ütembe. 
Ekkor megjelenik a Transcription párbeszédablak, 
amelyben elvégezhetjük a szükséges beállításokat. 
Kattintsunk a Wait Till gombra és kezdjük a bejátszást. 
Amint lenyomunk egy hangot a MIDI billentyűzeten, 
elindul a felvétel, és a program rögzíti játékunkat. Ha 
befejeztük a felvételt, kattintsunk ismét a Wait Till gombra. 
A felvétel befejezése után a párbeszédablak fehér mezőjé-
ben (a későbbiekben szerkesztő mező) kirajzolódnak a 
lejátszott hangok, magasságuknak és időtartamuknak meg-
felelően. 
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A Transcription párbeszédablak File menüjében található Save As parancs segítségével mentsük el 
munkánkat.  
A Keyboard keretben a Record at end, a Time Tags keretben pedig a Play funkció van 
alapértelmezetten kiválasztva, lehetőséget biztosítva a felvételhez. A Wait Till gomb úgy működik, 
mint a különféle lejátszó-berendezéseken a Pause (Pillanat állj), a Start gomb pedig értelemszerűen 
a felvétel (Record) vagy a lejátszás (Playback) indítására szolgál. A Reset Counters gombbal a 
számlálók lenullázását (és a kijelölés törlését) kezdeményezhetjük, a Transcribe gombbal pedig – a 
megfelelő beállításokat követően – az átírást (a felvett anyag kottaképpé alakítását) indíthatjuk 
majd. 
 
 
A	felvett	anyag	kottává	alakításának	munkálatai	

 
Következő lépés a felvett anyag kijelölése – a további szerkesztés elvégzése 
érdekében – a Transcription dialógusablak � Edit menü � Select All [Ctrl + 
A] parancsának segítségével. A kijelölésben található jelek méretezésére 
használjuk a Transcription menü � View Resolution opcióját. A megjelenő 
View Resolution ablakban található értéket (ami alapértelmezetten 100) írjuk át 
egy kisebbre (20-ra vagy 10-re) a kijelölt elemek méretének növelése miatt. A 
felvett zene visszahallgatása érdekében kattintsunk a Keyboard keret Play 

opciójára, majd a felvétel elindításához a Start gombra. A leállítás a Start gomb ismételt 
megnyomásával történik. 
 
 

A következő feladat a mérőütések hozzáigazítása a felvett 
zenei anyaghoz. Célszerű már a zene visszajátszása 
közben ezeket a mérőütéseket gyakorolni. Amennyiben ez 
már nem okoz gondot, kattintsunk a Time Tags keretben a 
Record opcióra, majd nyomjuk meg a Wait Till gombot és 
a MIDI billentyűzet legszimpatikusabb billentyűjével 
kezdjük nyomkodni a mérőt a felvett zene hallgatása 
közben. A zene befejeződése után a felvétel automatikusan 
leáll és a Time Tags keretben a Record opció visszaáll a 
Play opcióra. A szerkesztő mezőben, a jelek (csíkok) felett 
megjelennek a mérőütéseket szimbolizáló, vagyis a 
mérőütéseknek megfelelő ritmusértékek (ezeket nevezzük 
Time Tag-eknek). 

 
Hallgassuk vissza ismét a felvételt, most már az általunk bejátszott mérőütésekkel együtt. 
Amennyiben nem sikerült egészen pontosan a megfelelő helyre bejátszani a mérőütéseket, akkor 
azokat utólag grafikusan is szerkeszthetjük majd. Mivel nincs lehetőség az elvégzett műveletek 
visszavonására (Undo), ezért célszerű minden sikeres munkafolyamat után menteni. 
A Transcription párbeszédablak szerkesztő ablakában minden esetben ki kell jelölnünk valamit 
ahhoz, hogy a kiadott utasítás végrehajtásra kerüljön (pl.: lejátszani, visszahallgatni is csak a kijelölt 
részt lehetséges). Az egér segítségével a felvett zenei anyagnak egy részletét is kijelölhetjük és a 
[Delete] gombbal törölhetjük. Arra azonban vigyázzunk, hogy ilyenkor mind a zene, mind a 
mérőütések (Time Tags) törlődnek, azonban a kitörölt szakasz helyén keletkező üres felületet nem 
tudjuk eltávolítani a felvett zenéből. Van viszont lehetőségünk arra, hogy a kitörölt rész helyére újra 
felvegyünk valamit. 
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Ehhez jelöljük ki ezt az üresen álló szakaszt, a Keyboard keretben 
válasszuk a Punch in/out, a Time Tags keretben pedig a Play (vagy a 
Set to) opciót. A Start gomb megnyomásakor a program elkezdi 
lejátszani a zenét, 2 másodperccel a kijelölt rész előttről, hogy 
bekapcsolódhassunk és zökkenőmentesen folytathassuk a bejátszást. 
A Transcrption menü � Punch In PreRoll dialógusablakában 
változtathatjuk meg az alapértelmezettként beállított 2 másodperces 
időtartamot egy számunkra megfelelőbbre. 
 

Az esetlegesen rossz helyre került mérőütések (Time 
Tag-ek) grafikus szerkesztéséhez kattintsunk a Time 
Tags kifejezésre, minek következtében e kifejezés 
kijelölt állapotba kerül. Ekkor csak a mérőütéseket 
szerkeszthetjük. Az egérrel kijelölt mérőütés törölhetővé 
válik a [Delete] billentyűvel, és helyette egy újabb 
beszúrására van mód, ha az egérrel duplán kattintunk. A 
vízszintes és függőleges szaggatott vonalak a beírásra 
kerülő mérő megfelelő pozíciójának beállításában 
vannak segítségünkre. Amennyiben a függőleges 

szaggatott vonallal a Time Tag szárára állunk, akkor dupla kattintás utáni lenyomva tartott egérgomb 
elhúzásával megváltoztathatjuk a mérőütések ritmusértékét is (jobbra történő vonszolással 
növelhetjük, balra csökkenthetjük a mérőütés ritmusértékét). A mérőütések szerkesztését a Time 
Tags szó kijelölésének megszüntetésével fejezhetjük be (kattintsunk rá). A mérőütéseket a Time Tag 
menü � Align Tags to Notes parancsával pontosan a megfelelő hangokhoz igazíthatjuk (A 
megjelenő Align Time Tags to Note Starts ablak alapértelmezett 200-as beállítása megfelelő, így 
nem kell módosítanunk rajta. Értelemszerűen az ennél nagyobb érték nagyobb elmozdítást jelent.) 
A bejátszott hangok grafikus szerkesztésére is lehetőséget kínál a program. Ebben az esetben a 
Keyboard kifejezést jelöljük ki, így a hangokat megjelenítő vonalkák szerkesztésére van mód. A 
pontos szerkesztéshez célszerű felnagyítanunk a zenét jelképező vonalakat a Transcription menü � 
View Resolution párbeszédablakának segítségével (10). Egy kijelölt hangot értelemszerűen a 
[Delete] billentyűvel törölhetünk. Egy új hang beszúrását dupla kattintással valósíthatjuk meg, a 
beírt hang (vonalka) hosszát pedig dupla kattintás utáni lenyomva tartott egérgomb elhúzásával 
módosíthatjuk. Hasonlóan szabályozhatjuk egy már meglévő hang (vonalka) hosszúságát is, ha a 
vízszintes segédvonalat a hangot jelképező vonalkára állítjuk és dupla kattintás utáni lenyomva 
tartott egérgombbal vonszolni kezdjük azt. A hangok szerkesztésének lehetőségét a Keyboard szóra 
kattintással szüntethetjük meg. 
 
 
Transcribe	(Átírás)	
 
Amennyiben visszahallgattuk a zenét és megfelelőnek találtunk mindent, akkor a szerkesztő ablak 
tartalmának (felvett zenei anyagunknak) kijelölése után kattintsunk a Time Tag menü � Assign 
Measure Tags parancsára.  E parancs kiadását követően a program M betűvel jelöli meg az ütemek 
első ütéseit, jelezve számunkra az átírás (kottává alakítás) elindításának lehetőségét. Mielőtt 
azonban a Transcribe (Átírás) gombot megnyomnánk, ellenőrizzük a Quant Settings 
párbeszédablak beállításait. A Transcribe gomb megnyomása után a program néhány másodperc 
alatt kottává alakítja felvett dalunkat. Szükség esetén – hibás ritmusértékek megjelenésekor – 
változtassunk a Quantization Settings dialógusablak beállításain, majd próbálkozzunk újra az 
átírással. Jó, ha tudjuk, hogy az átírást követően a Transcription párbeszédablakból nem törlődik a 
felvett és megszerkesztett zene.  
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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. 


