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Tuplet Tool – Hangjegycsoport eszköz 

 
 
 
 
 
 
 
Ezzel az eszközzel meghatározott időegységre meghatározott számú hangjegycsoportot hozhatunk 
létre. A hangjegycsoportokat – pl. a Speedy Entry Tool-lal – oktoláig az eszközön belül a 
számbillentyűkkel határozhatjuk meg. Ennél nagyobb csoportszám esetén a Tuplet Tool 
használatával kell megadni az időegység és a tagok számának paramétereit, valamint ezzel az 
eszközzel változtathatunk a hangjegycsoportok megjelenésén is. 
 
 
Tuplets	párbeszédablak	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Default Appearance (Alapértelmezett külső megjelenés) 
• Number (Szám) 
Itt határozhatjuk meg, hogy a hangjegycsoportok fölött/alatt milyen jelet használjon a program: 
Nothing = semmit; Number = számot; X:Y = a beállított számarányt (például = 3:2). 
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• Shape (Alakzat) 
Ebből a legördülő listából választhatjuk ki, hogy milyen kapocsfélét jelenítsen meg a Finale a 
hangjegycsoportok beírásakor: Nothing = semmit; Slur = kötőívet; Bracket = kapcsot. 
 
 
 
 
 
 
• Break slur or bracket 
 Pipáljuk ki ezt az opciót, ha a kötőívet vagy kapcsot a hangjegycsoportok számának 
 elhelyezése érdekében meg kívánjuk törni. 
• Always use specified shape 
 Mindig használja a Shape mezőben megadott alakzatot (semmit, kötőívet, kapcsot). 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Bracket unbeamed notes only 
 Csak gerenda nélküli hangok esetében használjon kapcsot. 
• Never bracket beamed notes on beam side 
 Soha ne használjon kapcsot gerendás hangok esetében a gerenda felőli oldalon. 
 
Default Placement (Alapértelmezett elhelyezés) 
 Stem/Beam Side – a szár/gerenda felőli oldalon 

Note Side – a kottafej felőli oldalon 
 Above – felülre 

Below – alulra 
 
• Avoid Staff 

Kerülje a vonalrendszert. 
• Allow Horizontal Drag 

Jelöljük ki ezt az opciót, ha a hangjegycsoportok fogantyúit (szám, kötőív, kapocs) 
vízszintesen is el kívánjuk manuálisan mozdítani. Amennyiben nincs kijelölve ez az opció, 
akkor csak függőlegesen mozgathatjuk az említett jeleket. Bekapcsolt állapotban tehát a 
kijelölt fogantyút minden irányba vonszolhatjuk, azonban ha lenyomva tartjuk a [Shift]  
billentyűt vonszolás közben, akkor mindig csak a megkezdett irányba tudjuk elmozdítani a 
hangjegycsoportokat megjelenítő jelzéseket (vagy vízszintesen, vagy függőlegesen). 

• Use Bottom Note 
Válasszuk ezt az opciót, ha a hangjegycsoportok legalsó hangjától kívánjuk a 
hangjegycsoportot megjelenítő Shape és Number távolságát beállítani. Ez az opció gerendás 
hangok esetében csak akkor érvényesül, ha a Default Placement legördülő listából a Manual 
opciót választottuk, illetve ha gerenda nélküli hangjegycsoportokra alkalmazzuk azt. Ez a 
beállítás transzponálás esetén követni fogja a kottát. 
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Default Position (Alapértelmezett pozíció) 
 
• Tuplet 

A hangjegycsoportokat megjelenítő számérték vízszintes (H) és függőleges (V) pozicio-
nálása. 

• Center number using duration 
Amennyiben kijelöljük ezt az opciót, akkor a hangjegycsoportot megjelenítő szám vagy 
számarány az alkalmazott hangjegycsoport időtartamának megfelelően középre kerül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ignore horizontal number offset 

Amennyiben a kijelölt hangjegycsoportnál nem kívánjuk alkalmazni az ablak alján található, 
Horizontal Number Offset keret erre vonatkozó beállításait, akkor pipáljuk ki ez a parancsot. 

• Shape 
A hangjegycsoportokat összefogó kötőív vagy kapocs vízszintes (H) és függőleges (V) 
beállítása.  

• Always flat 
 A kapocs mindig vízszintesen jelenik meg. 
 
 
 
 
 
 
• Bracket full duration 

A kapocs megnyújtása a ritmusérték hosszúságának megfelelően, így a kapocs magában 
foglalja a hangjegycsoport teljes időtartamát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Left Hook • Right Hook 
A kapocs elején (bal felén, Left Hook) és végén (jobb felén, Right Hook) a függőleges vonal 
(kampó) hosszúságát állíthatjuk be. Ha a Match length of hooks (hosszúság igazítása) opció 
bekapcsolt állapotban van, akkor a bal kampó (Left Hook) megváltoztatásakor a jobb kampót (Right 
Hook) automatikusan hozzáigazítja a bal kampóhoz a Finale. 
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• Left Extension • Right Extension 
 
A kapocs elejének (bal felének, Left) és 
végének (jobb felének, Right) mozgatására 
van lehetőségünk 
 

 
• Manual Slope Adjustment 
A hangjegycsoportokat összefogó kapocs vagy kötőív dőlésszögének (ferdeségének) kézzel történő 
kiigazítása. Pozitív szám beírásakor a kapocs vagy kötőív jobb oldala kerül magasabbra a balnál, 
negatív szám esetén pedig a bal oldala kerül magasabbra a jobboldalinál.  
 
Horizontal Number Offset 
A hangjegycsoportok fölött (Upstem), és alatt (Downstem) megjelenő számérték jobbra (pozitív 
szám estén) vagy balra (negatív szám esetén) történő elmozdítását végezhetjük el. Tehát itt 
állíthatjuk be alapértelmezetten, hogy a hangjegycsoportokat megjelenítő szám vagy számarány 
vízszintesen hogyan helyezkedjen el. 
• Bracket Thickness 

A hangjegycsoportokat összefogó kapocs vonalvastagságának beállítása. 
• Maximum Slope 

A hangjegycsoportokat összefogó kapocs dőlésszögének (ferdeségének) maximális értékét 
adhatjuk meg. Ez a beállítás a dokumentum minden meglévő kapocs-dőlésszögét módosítja 
a beállítások szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hangjegycsoportok beállításainak módosítása 
 
Ha a szükséges beállításokat alapértelmezett beállításként kívánjuk elkészíteni, akkor azt a 
Document Options � Tuplets párbeszédablakában – sablonunkban – tegyük meg. Ennek a Tuplets 
nevezetű dialógusablaknak a beállításait – amennyiben nem sablonban készítettük el – mindig 
kottázás előtt végezzük el. Így minden létrehozandó hangjegycsoport elvárásainknak megfelelően 
jelenik majd meg a kottában. 
 
Amennyiben valamely hangjegycsoportunkat módosítani kívánjuk, aktivizáljuk a Tuplet Tool-t, 
kattintsunk a hangjegycsoport első hangjára, majd duplán az ekkor megjelenő fogantyúra. A 

felbukkanó Tuplet Definition párbeszédablakban 
módosíthatjuk beállításainkat. A Tuplet Definition 
párbeszédablak Reset gombjával a Document Options � 
Tuplets párbeszédablak paraméterei aktivizálódnak. 
 

Ha kottázásunk befejezését követően elégedetlenek lennénk a hangjegycsoportok kinézetével, 
megváltoztathatjuk azokat – az előbb említett módon – a Tuplet Definition dialógusablakban, 
egyesével. Lerövidíthetjük a Tuplet Definition dialógusablak minden egyes hangjegycsoportnál 
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történő kitöltését azzal, hogy a megfelelő paramétereket a Document Options � Tuplets 
párbeszédablakába írjuk be. Ezután kattintsunk a hangjegycsoport első hangjára, majd duplán a 
fogantyúra, s az elénk táruló Tuplet Definition dialógusablakban már nincs más teendőnk, mint 
megnyomni a Reset, majd az OK gombot. Ekkor a kijelölt hangjegycsoport a Document Options � 
Tuplets párbeszédablak beállításai szerint módosul. 
Lehetőségünk van a kijelölésben szereplő hangjegycsoportok globális módosítására is. Ehhez az 
alább leírtak szerint járjunk el. 

 
Amennyiben egy már régebben megírt darabban szeretnénk a hangjegycsoportok valamilyen 
paraméterét megváltoztatni, abban az esetben – első lépésként – jelöljük ki a teljes darabot az Edit 
menü � Select All [Ctrl+A] parancsával. 
 

  
Ezután válasszuk az Utilities menü � Change � Tuplets opcióját, minek következtében megnyílik 
a Change Tuplets nevű párbeszédablak, ahol elvégezhetjük a kívánt beállításokat. 
Esetünkben, mondjuk szeretnénk a hangjegycsoportok fölött/alatt látható számarányt az 
alapértelmezett megjelenítésre megváltoztatni. 

 
Ehhez a Change Tuplets dialógusablak � Appearance keret � Number legördülő listájából 
válasszuk a Number opciót, s nyomjuk meg az OK gombot. Ekkor a kijelölésben található minden 
egyes hangjegycsoport az alapértelmezettként beállított „számot” fogja mutatni a meglévő 
számarány helyett. 

Talán ez a legegyszerűbb módja a hangjegycsoportok utólagos módosításának. 
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Tremolók  
 
 
Gyakorta szükségünk lehet olyan tremolók létrehozására, amelyeket a Finale program nem az 
elvárásoknak megfelelően jelenít meg. A következő kottapélda egy ilyen tremoló elkészítésében 
lehet segítségünkre. 
Lássuk a lekottázandó dallampéldát (a végeredményt): 
 

 
 
Írjuk be a hangokat az alább látható módon! 
 

 
 
Aktivizáljuk a Selection Tool-t, majd kattintsunk duplán a második ütemre (jelöljük ki a második 
ütemet mindkét szólamsorban) és válasszuk a Plug-ins menü � TG Tools � Easy Tremolos 
opcióját. A megjelenő Easy Tremolos nevezetű párbeszédablakot az alább látható módon töltsük ki. 
Ezt a beállítás-sorozatot végezzük el az utolsó ütem kijelölése után is (vagy valamelyik másolási 
eljárás segítségével másoljuk be a második ütemet az utolsó ütembe). 
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Az eredmény az alábbi kottaképen tekinthető meg: 

 
 
Amennyiben a harmadik ütem hiányzó 
hangjait nyolcad értékekben kottázzuk 
le, s az előbb említett Easy Tremolos 
parancsot hívjuk segítségül, akkor a 
gerendák nem csatlakoznak a szárakhoz, 
ahogy azt szeretnénk. 
 

 
Természetesen a Finale a Tuplet Tool segítségével erre is kínál megoldást. 
A harmadik ütem hiányzó hangjait a második réteg aktivizálása után [Shift+Alt+2] írjuk be 64-ed 
értékekben (mindkét szólamsorba) az alább látható módon (a szerkesztés megkönnyítése 
érdekében), majd aktivizáljuk a Document menü � Show Active Layer Only [Shift+Alt+S] opcióját. 
Ekkor csak a második réteg (aktív réteg) hangjai jelennek meg. 

 
Miután ezzel elkészültünk, válasszuk a Tuplet Tool-t, majd kattintsunk a felső szólam első 64-ed 
értékű hangjára, minek következtében megjelenik a Tuplet Definition dialógusablak, ahol az alább 
látható példa szerinti beállításokat foganatosítsuk. Az ablak tetején található beállítások értelmében 
két 64-ed ritmusértéknek két 8-ad értékbe kell elférnie. E beállításokat hajtsuk végre a felső szólam 
harmadik, valamint az alsó szólam első és harmadik 64-ed értékére kattintva is. 
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Aktivizáljuk a Speedy Entry Tool-t, kattintsunk először a felső, majd az alsó ütemre, állítsuk a 
jobbra mutató nyíl billentyű segítségével a szerkesztőkeret illesztő-vonalát az eltávolítandó szünet 
értékekre és töröljük azokat (egyesével) a [Delete] billentyűvel. 

Az ütemben található felesleges szünetértékeket eltüntethetjük a Too 

Many Beats párbeszédablak segítségével is. A Speedy Entry Tool aktív 
állapotában kattintsunk a megfelelő ütemre, majd mozgassuk a 
szerkesztőkeretet a következő taktusra. Mivel ütemünk több értéket 
tartalmaz a megengedettnél, így a szerkesztőkeret következő ütemre 
ugrása előtt elénk tárul az említett Too Many Beats dialógusablak, ahol 
jelöljük ki a második, Delete the extra notes opciót, minek hatására a 
program törölni fogja a felesleges értékeket az ütem végéről. 
 

 
Még két beállítás megvalósításra vár. Az egyik a kottafejek cseréje, a másik pedig a kottaszár 
megfordítása. 

Ebben az esetben a kottafejek cseréjét a 
legegyszerűbben az Utilities menü � Change � 
Noteheads parancsának segítségével végezhetjük 
el. Kattintsunk a Selection Tool-ra, majd jelöljük 
ki ezt az ütemet mindkét szólamban és válasszuk 
az említett opciót. Az elénk táruló Change 

Noteheads párbeszédablak felső, Find keretében 
az All noteheads, az alsó Change to keretben 
pedig a Selected notehead opciót jelöljük ki. Ez 

utóbbi után nyomjuk meg a Select gombot, s a felbukkanó Symbol Selection ablakból válasszuk a 
250-es (üres kottafej) karaktert, végül érvényesítsük beállításainkat az OK gombbal. 
 
Végül következzék a kottaszárak megfordítása, melyet most nem a már ismert módon – a két 
beviteli eszköz segítségével –, hanem a Special Tools használatával valósítunk meg. 
 

 
Aktivizáljuk a Special Tools � Stem Direction eszközét, 
majd kattintsunk az alsó szólam harmadik ütemébe. 
Ekkor megjelenik a hangok fölött és alatt is egy-egy 

fogantyú. Kattintsunk az első, majd a harmadik hang alatti fogantyúra, 
minek következtében megfordul a hang szára.  
 
 
 

 
Ezután adjuk ki a Document menü � Show Active Layer Only parancsát, vagy nyomjuk meg a 
[Shift+Alt+S] billentyűkombinációt, hogy mindkét réteg hangjai ismét láthatóvá váljanak. 
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Nem egyenlő egységű hangjegycsoportok létrehozása 
 
 
A következő dallampéldában kiemelt hangjegycsoportok beírását az alábbi módon valósíthatjuk 
meg a Speedy Entry beviteli eszköz használatával. 

 
1. A hangok beírása az első képen látható módon. 
2. Speedy Entry Tool-ban a szerkesztőkeret illesztő-vonalát rá kell állítani a triola ritmus 

második nyolcad hangjára. 
3. Törölni kell az illesztő-vonal alatti hangot a [Delete] billentyűvel, majd az illesztő-vonalat rá 

kell állítani a triola első hangjára. 
4. Végül meg kell nyomni a negyed-értékű hangnak megfelelő [5]-ös billentyűt. Ekkor a triola 

ritmus megfelelően (negyed+nyolcad) jelenik meg. 
 

 

 
 
A második sorban található hangjegycsoportot létre lehet hozni az ott látható értékek szerint is. 
 

 
 
1. A hangok beírása az első képen látható módon. 
2. Speedy Entry Tool-ban a szerkesztőkeret illesztő-vonalát rá kell állítani a triola ritmus első 

nyolcad hangjára, majd meg kell nyomni a tizenhatod-értékű hangnak megfelelő [3]-as 
billentyűt. 

3. A szerkesztőkeret illesztő-vonalát rá kell állítani a triola ritmus második nyolcad hangjára, s 
meg kell nyomni a pont billentyűt. Ekkor a triola ritmus az elvárásoknak megfelelően 
(tizenhatod+pontozott nyolcad+nyolcad) jelenik meg. 

 


