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Lyrics Tool – Dalszöveg eszköz 
 

 
 
 
A Lyrics eszköz segítségével nyílik lehetőségünk dalszövegek szólamsorok alá történő beírására 
(Type Into Score), szerkesztésére (Lyrics Window) és áthelyezésére (Clone Lyrics), a dalszöveg-
szótagok pozicionálására, mozgatására (Adjust Syllables), szöveges fájlba mentésére (Export 
Lyrics), valamint a dalszövegek képzeletbeli alapvonalának (Baselines) – a használt betűtípus-
karakterek alsó szélének – igazítására. A Lyrics Tool-ra kattintva a menüsorban megjelenik a Lyrics 
menü, amely a dalszöveg létrehozásához és szerkesztéséhez szükséges összes parancsot tartalmazza.  
 
 
Lyrics menü 
 

Lyrics Window 
A dalszöveg begépelésére és a már beírt szöveg szerkesztésére szolgáló 
párbeszédablak.  
 

Adjust Syllables 
A beírt szótagok igazítását, mozgatását teszi lehetővé. 
 

Click Assignment 
A Lyrics Window párbeszédablakba beírt szótagokat ezzel a paranccsal 
tudjuk beilleszteni a hangok alá. 
 

Clone Lyric 
Használjuk ezt a parancsot, ha valamely szólam dalszövegét klónozni 
(másolni) kívánjuk egy másik szólamba. Ez az eljárás azonban 
egyszerre csak egy szövegrészt enged másolni, tehát vagy a Verse, 
vagy a Chorus, vagy a Section opciókhoz beírt szövegeket, vagy a kije-
lölt szövegrészeket. A parancs kiadása után válasszuk ki (jelöljük ki) a 
szöveget tartalmazó ütemeket, majd a Selection Tool-ban használt 
másolási eljárások valamelyikével másoljuk be dalszövegünket. 

 

Edit Word Extensions 
A Word Extensions (szókiterjesztés) nevezetű parancs, egy szó utolsó szótagjára eső melizmás rész 
alá folyamatos vonal meghúzását, vagy a már meglévő vonal törlését teszi lehetővé. 
 
Shift Lyrics 
A szótagok (amelyek nem a kívánt hang alá kerültek, például a dalszöveg automatikus beillesztése-
kor) mozgatása, léptetése a megfelelő hang alá. 
 
Type Into Score 
Dalszöveg gépelése közvetlenül a hangok alá, és függőleges igazítása a megjelenő háromszögek 
segítségével. 
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Alignment 
A dalszövegszótagok vízszintes igazítása. 
 
Justification 
A dalszövegszótagok (több versszak esetén) sorigazítása. 
 
Specify Current Lyric 
Itt állíthatjuk be a Verse, a Chorus és a Section opciókat, továbbá a megfelelő versszak számát, ha a 
szöveget közvetlenül írjuk a hangok alá (Type Into Score). 
 
Adjust Baselines – Alapvonalak beállítása 

Ebben a dialógusablakban adhatjuk meg, külön-külön a 
Verse, a Chorus és a Section opciókra, s ezeken belül 
minden egyes versszakra (Number) azt, hogy a dal-
szöveg alapértelmezetten milyen távolságra legyen a 
vonalrendszer első (alsó) vonalától (Offsets). 
Ezt a távolságot beállíthatjuk továbbá a szisztémák 
valamelyik szólamában, annak minden egyes sorában 
(Staff: Soprano), egy adott szisztémában (Staff System: 

Staff System 1), vagy mindegyik szisztémában (Staff System: Global). Azonban ügyeljünk arra, 
hogy az említett mezőkbe (Staff, Staff System) beírt szám hozzáadódik vagy kivonódik az Offsets 
mezőben található számhoz/számból (Total Offset).  
 
Export Lyrics – Dalszöveg exportálása 
A Lyrics Tool � Lyrics menü � Export Lyrics parancs segítségével a dalszövegek szöveges fájlba 
menthetők. Azzal, hogy ezt a lehetőséget a Lyrics menübe helyezték, már nem található a Plug-ins 
menü � Lyrics almenüjében, ahol Extract Lyrics néven volt elérhető. 

 
 

Erre az opcióra általában akkor lehet szükségünk, 
amikor szövegünket például helyesírás-ellenőrzés 
céljából egy szövegszerkesztő alkalmazásba szeret-
nénk bemásolni. 
Lementhetünk minden dalszöveget (Lyric Type: All), 
csak az azonos típusú dalszövegeket (Verse, Chorus, 
Sections), vagy csak egy adott versszakot (1, 2), 
elválasztó kötőjelekkel – a Remove Hyphens and… 
opciót ekkor kapcsoljuk ki –, vagy azok nélkül.  
 

 

A Copy All to Clipboard gombra kattintva a program a párbeszédablak tartalmát vágólapra helyezi.  
A Save Text File gomb megnyomását követően elénk tárul a Save Text As dialógusablak, melynek 
segítségével a dalszöveget szöveges (.txt) állományba menthetjük. 
 
Auto-Number 
A versszakok automatikus számozásának aktivizálása. 
 
Lyric Options 
A szótagok alapértelmezett vízszintes pozíciójának beállítására, továbbá a kötőjelek, valamint a 
szókiterjesztés vízszintes vonalának szerkesztésére szolgáló párbeszédablak. 
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A dalszöveg eszköz újdonságai a Finale 2011-es verziótól 
 
 
Intelligens zenei térközök 
 
A program a 2011-es verzió óta intelligens módon kezeli a zenei térközöket (Music Spacing) 
hangokhoz kapcsolt dalszövegszótagok esetén is. A Finale 2011-es verziójától a dalszövegeket 
tartalmazó hangok intelligens térköz-kialakítása szükségtelenné tette az aránytalan távolságokra 
elhelyezkedő hangjegyek utólagos, kézzel történő pozicionálását, az alább látható esetekben: 
 
• Az ütemek első hangjegyéhez tartozó (hosszabb) szótagok esetén nincs felesleges térköz az ütem 
elején. 
 
 
  Korábbi verziók             Finale 2011 

 
 
• A melizmás szakasz kezdő hangja után – a hozzá kapcsolódó szótag miatt – sem jelentkezik már 
felesleges távolság. 
 
 
 Korábbi verziók                       Finale 2011 
 

 
 
 
Több versszak beírása esetén lehetőség van a szótagok elején vagy végén elhelyezett karakterek 
(pl.: „ ”) figyelmen kívül hagyására az egymás alatti versszak-szótagok tökéletesebb elhelyezkedése 
érdekében. A figyelmen kívül hagyható karaktereket a Document menü � Document Options 
[Ctrl+Alt+A]  � Lyrics � Punctuation to Ignore utáni mezőben adhatjuk meg. 
 
 
        Korábbi verziók            Finale 2011 
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Dalszöveg beírása valós időben  
 
A régebbi verziókban a szótagok közötti kötőjelek, valamint a szókiterjesztés (Word Extensions) 
vízszintes vonala csak frissítés – illetve a beírási funkcióból, vagy magából az eszközből való 
kilépés – után váltak láthatóvá, beírás közben nem mutatkoztak, azt a látszatot keltve, mintha ott 
sem lennének. Ez sok esetben nagyon zavaró volt.  
 
Finale 2010 és korábbi verziók (beírás közbeni állapot)   

 
 
A Finale 2011-től – dalszöveg beírása közben – már nincs szükség frissítésre, hiszen a beírt 
kötőjelek és a szókiterjesztés vízszintes vonala azonnal megfelelően – nyomdakész állapotban – 
jelennek meg. 
 
Finale 2011-től (beírás közbeni állapot)  

 
 
 
Dalszöveg párbeszédablak – Lyrics 
 

A Finale 2010 és korábbi verziókban megismert Edit Lyrics 
párbeszédablak helyébe egy új, Lyrics nevű dialógusablak 
került, amelybe beépítették a dalszöveg beviteléhez és 
szerkesztéséhez szükséges parancsokat, amelyek így 
azonnal – az ablak bezárása nélkül – elérhetővé válnak, 
meggyorsítva, kezelhetőbbé téve a dalszöveg beírásával és 
szerkesztésével kapcsolatos munkálatokat. 
Ez is egy rendkívül hasznos újítása a program készítőinek, 
hiszen a Lyrics párbeszédablak segítségével – annak 
bezárása nélkül – minden dalszöveg-beírási és szerkesztési 
művelet elvégezhető.  
Szükség esetén ebbe a dialógusablakba, például egy 
szövegszerkesztő alkalmazásból (Word) is bemásolhatjuk a 
kívánt dalszöveget. Ilyenkor a kottába történő megfelelő 
bevitel érdekében a szótagok között el kell helyezni a 
kötőjeleket. 
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Dalszöveg-versszakok számozásának automatizálása 
 
Amennyiben aktivizáljuk ezt a lehetőséget, a versszakok számozása automatikusan megtörténik. 
Ehhez nem kell mást tenni, mint a Lyrics Tool � Lyrics menü � Auto-Number parancs megfelelő 
opcióját aktivizálni. Ez az apró kis újítás is nagy segítség lehet a kezdő felhasználók számára. 
 

 
 
A Document menü � Document Options 
[Ctrl+Alt+A]  � Lyrics � Automatic Lyric 
Numbers opciónál választhatjuk ki a versszak-
számozás módját. 
 
 

 
 
 
Dalszövegek szerkesztése beírás közben  
 

A programozók szerencsére felismerték az alább bemutatott 
funkciók szükségességét, s beépítették a Finale programba. A 
dalszövegek egyszerűbb szerkesztését teszi lehetővé beírás 
közben az új – a Lyrics Tool aktivizálásakor a menüsorban 
megjelenő – Text menü, amelyben lehetőség nyílik a 
betűméret (Size) és betűstílus (Style) azonnali módosítására, 
vagy akár a betűtípus megváltoztatására (Font), valamint 

különleges karakterek, szimbólumok (Insert Symbol…), nem törő szóköz (Insert Hard Space) és 
kötőjel (Insert Hard Hyphen) beszúrására. E két utóbbira nagy szükség volt, hiszen dalszöveg 
beírásakor gyakorta előfordulhat olyan szóköz, illetve kötőjel, amely egyazon hang alatt egyben 
kell, hogy tartsa a szóközzel elválasztott vagy kötőjellel ellátott karaktereket. Ezt a 2011-es előtti 
verziók esetében csak azok tudták egyszerűen, gond nélkül megvalósítani, akik ismerték a nem törő 
szóköz [Alt+0160] és a nem törő kötőjel [Alt+0173] karakterkódját. 
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Dalszöveg-szótagok mozgatása 
 
A dalszöveg-szótagokat a Lyrics menü � Adjust Syllables parancsának kiválasztása után 
mozgathatjuk, pozicionálhatjuk a megjelenő fogantyúk megragadásával. Az újdonság az előző 
verziókhoz képest, hogy az Adjust Syllables opció aktivizálásakor minden dalszöveg-szótag 
fogantyúja láthatóvá válik, így a szótagok – a kijelölést követően – csoportosan is mozgathatók. 
Újdonság továbbá, hogy az elmozdított szótagok és a hozzá tartozó hangok között – hasonlóan 
például a dinamikai jelekhez (Expression Tool) vagy az akkordjelzésekhez (Chord Tool) – 
megjelenik egy kis szaggatott vonalacska – akárhova mozgatjuk is szótagjainkat –, mutatva, hogy 
melyik hanghoz tartozik elmozdított szótagunk.  
 
 
  Korábbi verziók                    Finale 2011 

 
 
Az elmozdított szótagok helyi menüjének legfelső, Clear Manual Positioning parancsa törli a kézi 
pozicionálást, vagyis az elmozdított szótagok visszakerülnek beírási pozíciójukba. 
Ezt az utasítást – a szótagok fogantyújának kijelölése után – a [Backspace] billentyű megnyo-
másával is megvalósíthatjuk. 
 
 
 
Unicode Support – Unicode karaktertámogatás (Finale 2012-től) 
 

 
Az Unicode betűtípusok lehetővé teszik a Finale 2012 
program felhasználói számára, hogy az orosz, a kínai és 
egyéb nyelvek, vagyis a nem latin alapú karakterek is 
megjeleníthetők legyenek a Finale dokumentumokban. 
Ez a lehetőség több helyen, több eszközben is rendelke-
zésünkre áll a programban (pl.: lyrics, text, expression, 
chords, articulation, custom smart shape, bookmarks, 
repeats). 
A Finale 2012 támogatja továbbá az idegen nyelvű 
billentyűzet-beállítás, billentyűzetkiosztás használatát. 
Az Unicode karakterek a Text menü � Inserts � Symbol 
� Symbol Selection párbeszédablakának segítségével 
(is) jeleníthetők meg dokumentumainkban. 
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A Character Settings/Font párbeszédablak (Finale 2012-től) 
 

 
 
A Finale 2012 programban a Character Settings/ 
Font párbeszédablak is némileg átalakult. A 
listákban sokkal több elem jelenik meg, bizto-
sítva a jobb átláthatóságot és a könnyebb kezel-
hetőséget. A Script (legördülő lista) beállítás 
eltávolításra került, amelyre – az Unicode támo-
gatásnak köszönhetően – már nincsen szükség 
többé. Ezért a magyar nyelvben oly gyakran 
előforduló ékezetes magánhangzók (ő, ű) meg-
jelenítése is minden probléma és beállítási proce-
dúra nélkül megtörténik.  
 
 

 
 
A Character Settings/Font párbeszédablak (Finale 2011-ig) 
 

 
 
 
A Finale 2011 és korábbi verziók esetében nagyon 
fontos, hogy a Font és a Character Settings párbeszéd-
ablakokban a Script alatt található legördülő listából a 
közép-európai opciót válasszuk, így munkánk során 
helyesen jelennek majd meg a magyar nyelvben oly 
gyakran előforduló ékezetes magánhangzók (pl.: ő, ű,). 
 
 
  

 
 
 
A dalszöveg beírási lehetőségei 
 
Kattintsunk a Lyrics menü � Lyrics Window [Ctrl+L] parancsára, s a megjelenő Lyrics párbeszéd-
ablakba gépeljük be dalunk szövegét szótagonként. Előtte azonban állítsuk be dalszövegünk 
fontjainak paramétereit. Ezt megtehetjük közvetlenül az elénk táruló Lyrics dialógusablakban a Text 

menüre kattintás után, vagy opcionálisan a 
Document menü � Document Options 
[Ctrl+Alt+A]  � Fonts párbeszédpanel � 
Lyrics legördülő lista (itt a használni kívánt 
opciót választva), a Set Font gomb megnyo-
mása után megjelenő párbeszédablakban. 
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A Lyrics párbeszédablak � Lyric utáni két mezője közül az első legördülőben három választási le-
hetőségünk van (Verse, Chorus, Section). Ezek között nincs semmi különbség, csak az egyértel-
műbb azonosítást szolgálják, valamint lehetőségünk van arra, hogy az egyes típusokon belül az 
összes versszakban egyszerre változtassuk meg a betűtípust, betűméretet vagy betűstílust, illetve a 
szótagok vonalrendszertől való távolságát. A három típus mindegyikén belül sok versszak áll 
rendelkezésünkre, ennek számát vagy beírjuk a Lyric utáni második mezőbe, vagy a kis nyíl 
gombokkal választjuk ki. 
 

 
 
Miután begépeltük dalunk szövegét, illesszük be azokat a hangok alá. Erre két lehetőséget kínál a 
program. 
 
1. A Click Assignment parancs segítségével 
 

Finale 2010 vagy korábbi verziók esetén aktivizáljuk 
a Lyrics menü � Click Assignment parancsát, és 
kattintsunk mindig a megfelelő hangra. A megjelenő 
dialógusablak címsorában leolvasható az aktuális 
versszak száma. Versszakot váltani a jobb szélső 
függőleges csúszkával tudunk. Az alsó csúszka a szö-
veg léptetésére szolgál. Mindig az a szótag kerül 
majd a megfelelő hang (amire kattintunk) alá, 
amelyik az ablak bal oldalán éppen látható. Az Auto 
Update (automatikus frissítés) opciót érdemes kipi-
pálni, amely azt a célt szolgálja, hogy a hangok alá 
beírt szótagok megfelelően helyezkedjenek el, tehát 
ne csússzanak egymásba. 

 
A Finale 2011-es verziójától ezt a parancsot beépítették a Lyrics párbeszédablakba, egyszerűbbé, 
átláthatóbbá és kezelhetőbbé téve a dalszöveg ilyen módon történő beírását. Itt a kijelölt szótag 
kerül majd a megfelelő hang (amire kattintunk) alá. 
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Legato kötőívek automatikus beírása  
 
Plug-ins menü � Lyrics � Auto Slur Melismas 
Ez a beépülő modul a Selection eszközzel kijelölt tartományon belül legato kötőívvel látja el az egy 
szótagra eső hangokat (természetesen a dalszöveg begépelése után). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben szükséges – a példában a második és a negyedik ütemekben – nekünk kell a legato 
kötőívet elhelyezni, a Smart Shape eszköz segítségével. A program két egymást követő hang alatti 
szótag esetén – az átkötéseket is figyelembe véve – nem helyezi el automatikusan a kötőívet.  
 
 
A szóvégi vízszintes vonalak eltüntetése 

 
A szóvégi vízszintes vonalakat – szük-
ség esetén – legegyszerűbben úgy tün-
tethetjük el az egész fájlból, hogy 
kivesszük a pipát a Document menü � 
Document Options [Ctrl+Alt+A] � 
Lyrics párbeszédlap � Word Exten-
sions gomb � Word Extensions dialó-
gusablak � Use Smart Word Exten-
sions opciója elől. A szóvégi vízszintes 
vonalakat természetesen egyenként is 
módosíthatjuk, törölhetjük a Lyrics 
menü � Edit Word Extensions opció 
aktivizálása után. 
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2. Dalszöveg automatikus beillesztése 
 
[Ctrl+kattintani a megfelelő hangra] 
 
Finale 2010 és korábbi verziók esetén nyissuk meg a Click Assignment dialógusablakot (a 2011-es 
verziótól a Lyrics ablakban aktivizáljuk a Click Assignment parancsot), és kattintsunk a megfelelő 
hangra a [Ctrl]  billentyű lenyomva tartása közben. Ekkor a Finale automatikusan írja a hangok alá a 
szótagokat. Felismeri a szüneteket és az átkötött hangokat is (ahogy az a következő kottapéldán 
megfigyelhető), azt azonban nem tudja eldönteni, mely hangok alá ne kerüljön szótag.  
 
 

 
 
 
Látható tehát, hogy a kötőívvel ellátott hangokat (hajlításokat) nem ismerte fel a program, ezért 
azok alá is szótagot illesztett. A rossz helyre került szótagokat a Shift Lyrics párbeszédablak 
beállításainak függvényében, az alább leírtak alapján mozgathatjuk a megfelelő hangok alá. Ezt a 
dialógusablakot 2010 és korábbi verziók esetén a Lyrics menüből, 2011-től pedig a Lyrics 
párbeszédablakból is elérhetjük. 
 
 
A Shift Lyrics párbeszédablak 
 

 
 
Shift Lyrics to The 
Ebből a legördülő listából választhatjuk ki, hogy jobbra (Right) 
vagy balra (Left) léptesse a Finale a szótagokat. 
  
 

 
Shift syllables by one note, to the end of the lyric 
A szótagok eltolása egy hangjegynyit a szöveg végéig. Amennyiben ezt a rádiógombot aktivizáljuk, 
akkor a Finale eltol minden szótagot attól a hangtól, amelyikre kattintottunk, egészen a szöveg 
végéig. A közölt kottapélda szótagjainak eligazítását is e beállítások után valósíthatjuk meg. 
Kattintsunk az első rossz helyen lévő szótag fölötti hangra, s ennek következtében a hang alatti és 
utáni szótagok – egy hangjegynyit – jobbra tolódnak. Keressük meg a következő rossz helyen lévő 
szótagot, s megint kattintsunk a felette lévő hangra, így az aktuális hangtól a szótagok ismét jobbra 
tolódnak. Ezt a folyamatot ismételjük meg mindaddig, amíg helyükre nem kerülnek a szótagok. 
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Shift syllables by one note, to the next open note 
A szótagok eltolása egy hangjegynyit a következő nyílt hangig. Eme opció választása esetén a 
program csak attól a hangjegytől, amelyre kattintunk, fogja eltolni a szótago(ka)t a következő olyan 
hangig, amelyhez nem tartozik szótag. Ekkor tehát csak azt a szótagot lépteti tovább a Finale a 
beállított irányba, amelynek hangjára kattintottunk. Ha azonban a léptetett szótag után közvetlenül 
van egy másik szótag, akkor az utána következő szótag, illetve szótagok is elmozdulnak, de csak a 
legközelebbi üresen álló hang alatti helyig. 
Az átkötéseket és szüneteket mindkét opciónál figyelembe veszi a program. 
 
Rotate Syllables 
Olyan ritka alkalmakkor válasszuk ezt az opciót, ha a hangjegyekhez tartozó szótagokat a tőlük 
jobbra, illetve balra elhelyezkedő szótagokkal szeretnénk felváltani, felcserélni anélkül, hogy 
megváltoztatnánk, melyik hanghoz tartozik dalszöveg. 
 
 
 
Dalszöveg beírása közvetlenül a hangok alá – Type Into Score 
 
Természetesen a dalszöveget nem csak az előzőekben taglalt módszerrel lehet beírni, hanem a Type 
Into Score parancs aktivizálása után közvetlenül a hangok alá is. A Type Into Score menüparancs 
bekapcsolásakor a szólamsor előtt egy keretben megjelenik négy háromszög, amellyel a dalszöveg 
függőleges igazítását végezhetjük majd el. A Type Into Score parancs aktív állapotában kattintsunk 
a megfelelő hangra, melynek következtében a hang alatt megjelenik egy villogó kurzor, s ezután 
már gépelhetjük is a dalszöveget. Amennyiben szóközt vagy elválasztójelet nyomunk le, a kurzor 
továbbugrik a következő hang alá. Csak a megjelenített, alapértelmezett (Default) szüneteket ugorja 
át a program, a valódi (Real) szüneteket nem. Egy hosszabb „melizmás” szakasz esetén automatiku-
san írja a kötőjeleket a szótagok közé. Hibás szótagunkat a szótag feletti hangra való kattintás után 
felülírhatjuk. A hangok alá így beírt szöveg a Lyrics dialógusablakban is megjelenik, ahol kedvünk 
szerint szerkeszthetjük azt. 
 

2010 és korábbi verziók esetén a Verse, Chorus és Section opciók, 
valamint az egyes versszakok közötti váltást a Lyrics menü � Specify 
Current Lyric nevezetű parancs kiadásakor megjelenő párbeszéd-
ablakban végezhetjük el. 2011-től az említett lehetőségek a Lyrics 
dialógusablakban is rendelkezésünkre állnak.  

 
Versszakváltás esetén a Number utáni számot kell átírni a megfelelő versszak számértékére. Ezt 
követően pedig az előbb leírtak alapján járjunk el, vagyis kattintsunk a megfelelő hangra, s már 
gépelhetjük is a következő versszak szövegét. 
A számítógép [�] nyíl billentyűjének megnyomását követően – a kurzor lefele ugrása után – szintén 
megvalósítható egy újabb versszak beírása. 
Az egyes versszakok között legegyszerűbben a számítógép fel-le [�] [�] nyíl billentyűinek 
megnyomásával mozoghatunk.  
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Dalszöveg függőleges igazítása   
  
A dalszöveg függőleges igazítását oldalnézetben (Page View) tudjuk elvégezni, a baloldalon 
található négy háromszög segítségével, amelyek a Type Into Score parancs kiadását követően 
jelennek meg az aktív szólamsor előtt. 
 
�►►► Az első háromszög (balról jobbra haladva) az összes szólam minden sorában el-

mozdítja a beállított versszak szövegét. Ez magával viszi a többi háromszöget is. 
 
►�►► A második háromszög csak az aktuális szólamban, annak azonban minden egyes 

sorában elmozdítja a beállított versszak szövegét. 
 
►►�► A harmadik háromszög az aktuális szólam egyetlen sorában változtatja csak meg a 

beállított versszak szövegének elhelyezkedését. 
 
►►►� A jobb szélső háromszög nem mozgat meglévő szótagokat, hanem csak az ezután 

beírásra kerülő szótagok pozícióját határozza meg. 
 
A negyedik háromszöggel tehát az éppen beírásra kerülő szótagokat pozicionálhatjuk. Először 
állítsuk a háromszöget a kívánt helyre, majd ezután kattintsunk a megfelelő hangra, s csak ekkor 
írjuk be új szótagjainkat, amelyek az előre beállított módon kerülnek a hangok alá. 
 
 
 
Dalszöveg törlése 
 
A Selection Tool segítségével jelöljük ki dalszöveget tartalmazó ütemeinket, majd kattintsunk a 
kijelölt ütemek valamelyikébe az egér jobb gombjával, s az elénk táruló helyi menüből válasszuk a 
Clear Selected Items parancsot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lyrics Tool – Dalszöveg eszköz FINALE 

 

© Kocsis Tamás | www.kota-grafika.hu 13 

 

 
 
 
Ahhoz, hogy a dalszövegen kívül semmi más ne törlődjön kottánk-
ból, a megjelenő Clear Selected Items párbeszédablakban csak a 
Lyrics opciót jelöljük ki.  
Ennek a parancsnak a végrehajtását követően a kijelölt szakaszban 
törlődik a beírt dalszöveg, a Lyrics párbeszédablakban azonban 
megmarad, így – szükség esetén – nem kell azt újra begépelnünk.  
 
 
 
 
 
Dalszöveg-versszakok automatikus számozása 

 
 
 
 
Amennyiben aktivizáljuk a Lyrics Tool � Lyrics menü 
� Auto-Number parancs megfelelő opcióját, akkor a 
program a 2011-es verziótól automatikusan megszá-
mozza versszakainkat. Ez az apró kis újítás is nagy 
segítség lehet a kezdő felhasználók számára. 
 
 
 
 
 

 
 
Különálló karakterek egy hangjegy alá történő beírása 
 
 
Az „s”  betű beírása után egy úgynevezett nem törő szóközt kell beilleszteni, 
amelyet (2010 és korábbi verziók esetén) a következő billentyűkombináció 
segítségével valósíthatunk meg: [Alt + 0160] 
Hasonlóképpen illeszthetünk nem törő kötőjelet is szótagjaink közé. 
 
 

 
 
A Finale 2011-es verziójától ez a beírási művelet már billentyű-
kombinációk használata nélkül is megvalósítható, a Lyrics Tool 
aktivizálásakor, a menüsorban megjelenő Text menü � Insert 
Hard Space [Ctrl + Szóköz billentyű]  opciójának segítségével. 
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A nem törő kötőjel (Finale 2011-től � Text menü � Insert Hard Hyphen) egy olyan kötőjel, amely 
a megelőző és következő karaktereket egyben tartja, nem engedi a következő hang alá. 
 
Néhány fontosabb speciális karakter billentyűkombinációja 

[Alt + 0173] Nem törő kötőjel ( - ) 
[Alt + 0150] Gondolatjel ( – ) 

 [Alt + 0151] Nagyobb gondolatjel ( — ) 
 [Alt + 0160] Nem törő szóköz 
 [Alt + 0132] Kezdő idézőjel ( „ ) 
 [Alt + 0148] Záró idézőjel ( ” ) 
 [Alt + 0133] Egy karakternek számító három pont ( … ) 
 [Alt + 0145] ( ‘ ) 
 [Alt + 0146] ( ’ ) 
 [Alt + 0169] ( © ) 
 [Alt + 0174] ( ® ) 
 [Alt + 0167] ( § ) 
 [Alt + 0196] ( Ä ) 
 [Alt + 0228] ( ä ) 
 [Alt + 0203] ( Ë ) 
 [Alt + 0235] ( ë ) 
  
 
 
Lyric Options – Dalszövegszótagok opcionális igazítása 
 
Syllable Positioning 
A Document menü � Document Options [Ctrl+Alt+A] � Lyrics dialógusablakban többek között a 
kottában található dalszöveg-szótagok alapértelmezett vízszintes pozícióját határozhatjuk meg: 
Szóvégi vízszintes vonalak megjelenítése (Syllables with Word Extensions), a dalszöveg első 
szótagja (First Syllable in Lyrics), a szisztémák első szótagja (Syllables at Start of System), valamint 
az összes többi, egyéb szótagok (Others) esetén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ignore Syllable Edge Punctuation 
A Finale 2011-es verziója óta több versszak beírásakor lehetőség van a szótagok elején vagy végén 
elhelyezett karakterek (pl.: „ ”) figyelmen kívül hagyására az egymás alatti versszak-szótagok 
tökéletesebb elhelyezkedése (sorigazítása) érdekében. A figyelmen kívül hagyható karaktereket a 
Punctuation to Ignore utáni mezőben adhatjuk meg. Alapértelmezés szerint bizonyos írásjelek már 
beírásra kerültek.  
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A dalszövegszótagok vízszintes igazítására az alábbi lehetőségek és billentyűparancsok állnak 
rendelkezésünkre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dalszövegszótagok vízszintes és függőleges manuális igazítását a Lyrics menü � Adjust Syllables 
parancsának aktivizálása után valósíthatjuk meg, a szótagok mellett megjelenő fogantyúk 
segítségével. A fogantyú(k) kijelölését követően a nyíl billentyűk használatával, vagy vonszolással 
a számunkra legmegfelelőbb helyre mozgathatjuk szótagunkat/szótagjainkat. 
 
Hyphens – Kötőjelek 
A szótagok közötti kötőjelekkel kapcsolatos beállításokat a Hyphens keretben végezhetjük el. 
Válasszuk az Use Smart Hyphens opciót abban az esetben, ha a szótagok közötti kötőjeleket 
sortörés esetén is meg kívánjuk jeleníteni. 
 
Automatic Lyric Numbers  – Automatikus versszakszámozás 
Amennyiben aktivizáljuk a Lyrics Tool � Lyrics menü � Auto-number valamelyik opcióját, akkor 
a versszakok számozása automatikusan megtörténik. A versszak-számozás módjáról pedig ebben az 
Automatic Lyric Numbers keretben dönthetünk. 
 
Word Extensions – Szóvégi vízszintes vonalak 
Ezt a dialógusablakot a szóvégi vízszintes vonalak módosítására, megjelenésének és viselkedésének 
szabályozására használjuk. A Finale 2003-as és az azt megelőző verziókban készült dokumentumok 
konvertálása esetén a Word Extensions párbeszédablak Use Smart Word Extensions opciója 
kikapcsolt állapotban marad, így szükség esetén pótoljuk.  


