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A Finale 2011 program újdonságai 
 

 

A Finale program legújabb, 2011-es verziója a partitúrák kezelésében hozta a legjelentősebb 
újdonságokat. Ez megmutatkozik mind a szólamcsoportok létrehozásának és szerkeszthetőségének, 
mind pedig a szólamsorok egymástól való távolságának beállítási lehetőségeiben, az üres szólam-
sorok elrejtésének módjában, valamint a szólamok, illetve szólamcsoportok átrendezhetőségében. 
Jelentősek a dalszövegek beírására, szerkesztésére vonatkozó újítások is. 

 

 

 

Szólamsorok, szólamcsoportok kezelése 
 

Az üres szólamsorok szisztémákból történő elrejtésére (optimalizálására) vonatkozó Page Layout 
Tool � Optimize Staff System nevezetű parancs a program 2011-es verziójában már nem található. 
Minden, a szisztémákban lévő szólamsorokkal kapcsolatos utasítások értelemszerűen a Staff Tool-
ba kerültek. Ez az eszköz esett át a legjelentősebb átalakuláson. 
Lássuk a Staff Tool rendkívül hasznos újításait. 

 

 

Szólamok csoportosítása 
 

 
A Staff Tool � Group Attributes párbe-
szédablakban (ami a Staff menü � Group and 
Bracket � Add… [Edit…] opcióknál érhető 
el) található beállítási lehetőségek is előnyö-
sen módosultak. A szólamok csoportosítása 
rendkívül rugalmassá vált, ami megmutat-
kozik abban is, hogy a szólamcsoportok akár 
szisztémasoronként (ütemenként) is megvál-
toztathatók, vagyis szükség esetén a kívánt 
szisztémasorban az előzőektől eltérő szólam-
csoportokat hozhatunk létre. Ennek megvaló-
sítása a korábbi verziókban egy bonyolult és 
időigényes munkafolyamat volt. 
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Üres szólamsorok elrejtése 
 

A szisztémákban található üres szólamsorok elrejtésére mostantól nem a Page Layout Tool � 
Optimize Staff System nevezetű parancsot használhatjuk, mivel ez az opció a Finale 2011-es 
verziójában már nem található. 
A programozók egy sokkal előnyösebb, kezelhetőbb megoldással örvendeztették meg a 
felhasználókat. Nincs más dolgunk, mint a Staff Tool aktív állapotában jobb egérgombbal kattintani 
az adott szisztéma (üres) szólamsorának fogantyújára, s az elénk táruló helyi menüből a Hide Empty 
Staves opciót választani. 
Ekkor az üres szólamsor eltűnik a szisztémából. Amennyiben ezt a parancsot a teljes dokumentum 
adott szólamsorára kívánjuk alkalmazni, akkor kattintsunk duplán a megfelelő szólamsor 
fogantyújára, majd ekkor érvényesítsük a helyi menü már említett parancsát. Így a teljes 
dokumentum kijelölt szólamsora eltűnik minden olyan szisztémából, amelyben a kijelölt szólam 
semmilyen adatot sem tartalmaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rejtett szólamsorokat – a szisztémákban – egy vékony, halványan látszó szaggatott vonal jelzi 
számunkra. Ha e rejtett szólamsor fogantyújára ismét rákattintunk az egér jobb gombjával, s a 
felbukkanó opciót aktivizáljuk, újra láthatóvá tehetjük üres szólamsorunkat.  
Amennyiben egy szisztéma rejtett szólamsorába egy másik (azt megelőző vagy követő) 
szisztémából hangokat tartalmazó ütemet, ütemeket mozgatunk, akkor szintén megjelenik rejtett 
szólamsorunk. Vagyis ettől a verziótól kezdve sohasem kerülnek elrejtésre olyan szisztéma-
szólamsorok, amelyek valamiféle adatot tartalmaznak. Sajnos a régebbi verziókban – az előbb 
említett esetben – ez gyakorta előfordult. 
Természetesen az üres szólamsorokat – a Page Layout Tool � Optimize Staff System parancshoz 
hasonlóan – lehetőségünk nyílik nem csak szólamsoronként, hanem a teljes dokumentumban 
egyszerre elrejteni (szükség esetén láthatóvá tenni). Ehhez jelöljük ki a teljes darabot az Edit menü 
� Select All [Ctrl+A] parancs segítségével, majd kattintsunk a Staff menü utolsó előtti, Hide Empty 
Staves parancsára. http://www.youtube.com/watch?v=LXHo9-gHN-Y&feature=plcp  
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Szólamsorok, szólamcsoportok újrarendezése 
 

 

 

 

Amennyiben a szólamok, szólamcsoportok létrehozásakor nem a 
megfelelő sorrendben jelenítettük meg, illetve neveztük el azokat, 
vagy utólagosan szeretnénk felcserélni őket, akkor a Staff menüben 
újként fellelhető Reorder Staves parancs segítségével a meglévő 
szólamok, szólamcsoportok sorrendjét – igényeinknek megfelelően – 
egyszerűen és gyorsan megváltoztathatjuk. 
http://www.youtube.com/watch?v=EbNLScpST9g&feature=plcp  
 

 

 

 

 

Szólamsorok mozgatása 
 

Ez a lehetőség egy remek és nagyon fontos – a felhasználók által régóta várt – újítása a 
programalkotóknak. A szólamsor (annak fogantyúját megragadva) egérrel történő függőleges 
mozgatásakor, egyrészt láthatóvá válik a szólamsorok közötti távolság nagyságát jelző szám – a 
megadott mértékegység szerint –, másrészt a szólamsor nem önállóan mozog, mint ahogy az a 
régebbi verzióknál történt, hanem az alatta lévő szólamsorokat is magával viszi, vagyis a mozgatni 
kívánt szólamsor alatti szólamok közötti távolság változatlan marad. Ez egy nagyon kedvező újítás 
mindazok számára, akik rendszeresen írnak partitúrát és a szólamsorok közötti távolságokat 
szeretnék a lehető legegyszerűbben korrigálni. 

 
 

 

 

 



FINALE A Finale 2011 program újdonságai 

 

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

 

Ez a lehetőség a szólamsorok közötti távolságok egy adott szisztémában történő megváltoztatását is 
kezelhetőbbé tette. A régebbi verziókban ugyanis, ha csak egy szisztémában szerettük volna 
módosítani a szólamsorok közötti távolságokat, akkor először optimalizálni kellett az adott 
szisztémát, s csak azután volt lehetőség a szólamsorok közötti távolságok megváltoztatására, a már 
említett körülményesebb, időigényesebb módon. A 2011-es verziótól kezdve nem kell mást tenni, 
egyszerűen ragadjuk meg a kívánt szólamsor fogantyúját, s az egér fel-le mozgatásával 
módosíthatjuk a szólamsorok közötti távolságokat a kívánt szisztémán belül. Amennyiben ezt a 
távolság-beállítást a teljes dokumentumban, vagyis minden szisztémában végre szeretnénk hajtani, 
akkor kattintsunk duplán a megfelelő szólamsor fogantyújára (kijelölve a teljes szólamot), s így 
mozgassuk, vonszoljuk szólamsorunkat. 
 
Az előzőekben említett új lehetőségek sarkallták a programozókat a Staff Usage párbeszédablak 
felhasználóbarát átalakítására is. Itt – a legördülő listában – láthatóvá tették a létrehozott 
szólamneveket, ami által könnyebben beazonosítható a megfelelő szólamsor és beállítható a fölötte 

lévő távolság. Oldalnézetben (Page View) szisztémánként (pl. 
Staff System 19), egysoros gördíthető nézetben (Scroll View) 
a teljes dokumentumban (Global) tudjuk a Staff Usage pár-
beszédablak segítségével a szólamsorok közötti távolságokat 
módosítani. 

 

 

 

Teljes szólam- és csoportnevek megjelenítése új szisztémasor elején 
 

A Measure Tool � Measure Attributes 
dialógusablak is tartalmaz egy, a 
szólamokkal kapcsolatos lehetőséget. Ez 
a párbeszédablak is rendezettebbé vált az 
előző verziókhoz képest. Bekerült egy 
olyan parancs – Show full staff & group 
names néven –, amely a Begin a new staff 
system opció együttes használatával 
lehetővé teszi a kijelölt ütem új 
szisztémasorba helyezésekor a teljes 
szólam- és csoportnevek megjelenítését. 
Ez abban az esetben válik rendkívül 
hasznossá számunkra, ha egyazon fájlba 
kottázzuk darabunk minden egyes tételét, 
s tételenként szeretnénk – egyszerűen és 
gyorsan – újra megjeleníteni a teljes 
szólam- és csoportneveket. 
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Hangokat is tartalmazó szólamsorok elrejtése 
 

 

A Staff Attributes párbeszédablak is tartogat számunkra 
újdonságot a szólamsorok elrejtésével kapcsolatban. E 
dialógusablak Options parancsai közé ugyanis bekerült egy 
Force hide staff névre hallgató opció, amely lehetőséget kínál 
a kijelölt – adatokat, hangokat tartalmazó – szólamsorok (pl. 
az ossia ütemek forrásszólamainak) elrejtésére, hallható 
(Cutaway) vagy néma (Collapse) üzemmódban. 
 

 

 

 

Dalszövegek 
 

Intelligens zenei térközök 
 

A program 2011-es verziója intelligens módon kezeli a zenei térközöket (Music Spacing) 
hangokhoz kapcsolt dalszövegszótagok esetén is. A Finale legújabb verziójában 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 
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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 

 

 

 

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. 
http://www.youtube.com/watch?v=vJsA3UcVzAk&feature=plcp  
 

Korábbi verziók 

 
A Finale 2011-ben dalszöveg beírása közben már nincs szükség frissítésre, hiszen a beírt karakterek 
(kötőjelek) és a szókiterjesztés vízszintes vonala azonnal megfelelően – nyomdakész állapotban – 
jelennek meg. 
http://www.youtube.com/watch?v=XeMqN2UbjHs&feature=plcp  
 

Finale 2011 
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Dalszövegek (Lyrics) párbeszédablak 
 

 

Az előző 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 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 művelet 
elvégezhető. 

http://www.youtube.com/watch?v=rIPmAzZV_yA&feature=plcp   

 

 

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 program legújabb 
verziójába. 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 
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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. 
http://www.youtube.com/watch?v=kEpIApKAt7o&feature=plcp  
 

 

 

 

 

 
 
 

Dalszöveg-szótagok mozgatása 
 

A dalszöveg-szótagokat a Lyrics menü � Adjust Syllables parancsának kiválasztása után 
mozgathatjuk, pozícionálhatjuk 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 

 

 

A mozgatott szótagok helyi menüjének legfelső, „Clear Manual Positioning” parancsa törli a kézi 
pozicionálást, vagyis az elmozdított szótagok visszakerülnek beírási pozíciójukba. 
Ez az eredmény érhető el – kijelölést követően – a [Backspace] billentyűt megnyomásával is. E 
billentyű megnyomásakor a kijelölt elemek – ez nem csak a dalszövegszótagokra, hanem minden 
egyes alapbeállítás szerinti pozíciójából elmozdított elemre igaz – visszakerülnek alapértelmezett 
pozíciójukba. 
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Egyéb újdonságok 
 

 

Feladatlapok szolfézsoktatáshoz 
 

A Finale 2011 immár több mint 800 kész, oktatók által elkészített és jóváhagyott, személyre 
szabható munkalapot kínál a felhasználó zenetanárok számára. Ezek az alábbi linkre kattintva 
tekinthetők meg. 
http://www.finalemusic.com/UserManuals/Finale2011Win/Finale_Left.htm?Worksheets 
 
A Finale 2011 Worksheets mappa tartalma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Elements of Music – A hangjegyírás alapelemei (37 db) 

� Scales – Hangsorok (95 db) 

� Rhythms – Ritmusok különféle ütemmutatók szerint (56 db) 

� Intervals – Hangközök (16 db) 

� Chords – Hangzatok (87 db) 

� Terminology – Zenei írásjelek és kifejezések (25 db) 

� Puzzles Games and Flash Cards – Párkereső feladatok, rejtvények (18 db), különféle 

gyakorló kártyák (397 db) 

� Ear Training – Hallásfejlesztő gyakorlatok (30 db) 

� Form and Analysis – Zenei formák és elemzések (24 db) 

� Jazz Improvisation – Jazz improvizációk (56 db) 

 

 

 

 



FINALE A Finale 2011 program újdonságai 

 

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

 

Új kottafont-készletek 
 

AlphaNotes Font 
Az AlphaNotes fontkészlet lehetővé teszi az abc-s hangnevek, valamint a szolmizációs szótagok 
kezdőbetűjének kottafejekben történő megjelenítését. Tartalmaz továbbá egy EmotiNotes nevezetű 
kottafej-gyűjteményt is, amely a kottafejeket különféle hangulatjelekkel ábrázolja (mosolygós, 
szomorkodó, vidám, csodálkozó, stb. kottafejek), melyek a kicsik számára szolgálhatnak némi 
érdekességgel. 
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Percussion Font 
Ütőhangszerek kottafont 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Mallets Font 
Ütők kottafont 

 

 

 

 

 

 

Garritan Personal Orchestra 
 

A 2011-es verzióban már több mint 375 világszínvonalú Garritan hangszerhang áll ingyenesen a 
Finale felhasználók rendelkezésére. Ezek teljes listáját az alábbi linkre kattintva tekinthetjük meg.   
http://downloads2.makemusic.com/finale/2011/GarritanSounds_Finale2011.pdf 
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Garritan Aria Player 
 

A Garritan Aria Player új kezelőfelülete lehetővé teszi a szükséges beállítások egyszerűbb 
megvalósítását. E párbeszédablakban a 2011-es verziótól elmenthetővé válnak általunk összeállított 
hangszer-együttesek (hangszercsoportok), továbbá beépítésre került egy Ambience reverb 
(visszhangosító) opció is – a már ismert Garritan Ambience plug-inen felül –, amely az Effects 
menüpont alatt érhető el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felütés 
 

 

A felütéses ütemek automatikus kitöltése a beállításoknak megfelelő szünetértékkel. 
http://www.youtube.com/watch?v=TUPHqZ7Si0I&feature=plcp  
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Színmegjelenítés 
 
 
A Finale dokumentumokban megjelenített elemek alapértelmezett színei is megváltoztak az előző 
verziókhoz képest. 
 
 

Korábbi verziók       Finale 2011 

 

 
 
A Display Colors párbeszédpanelen a képernyőn látható elemek színeit határozhatjuk meg. Ez egy 
rendkívül hasznos opció a Fináléban, mivel így – színük alapján – különbséget tudunk tenni az 

egyes elemek között, s könnyedén beazonosíthatjuk, hogy melyik 
eszközzel hoztuk létre azokat, vagy, hogy a vonalrendszerbe beírt 
hangok mely réteghez tartoznak. A képernyőn látható színek ter-
mészetesen nyomtathatók is. Ehhez pipáljuk ki a Print [Ctrl+P]  
párbeszédablak � Items to Print � Display colors opcióját. 

 
 


