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Bevezetés

A beszéd időszerkezetének vizsgálata során -  annak ellenére, hogy a beszéd 
szerkezetének vizsgálatában ez az egyik legkutatottabb terület -  még ma is sok 
olyan kérdés merül fel, amire nincs egyértelmű válasz. Önálló kötetben legutóbb 
Kassai foglalta össze e kutatási terület legfontosabb munkáit, valamint saját mé
rési eredményeit a magyar beszédhangok időtartamviszonyairól (Kassai 1979). 
A magyar beszédhangok belső időszerkezetét számítógépes szintézissel kontrol
lált vizsgálatok segítségével a közelmúltban vizsgáltuk (Olaszy 1985; 1989).

A beszéd folyamatjellegét figyelembe vevő időszerkezeti vizsgálatok szük
ségszerűségét többek között a mesterséges beszédelőállítás megvalósulása hozta 
felszínre. Az analízisből elvégzett újraszintézis megmutatta, hogy az időszerke
zet helyes beállítása és állandó újbóli korrigálása a beszédelőállítás egyik legkri
tikusabb része. René Collier így ír 1992-ben erről a problémáról: "Manapság 
sok text-to-speech rendszer jól érthető beszédet produkál mondatszinten, de 
ebből a beszédből hiányzik a természetesség, az emberi hangszínezet, a kife
jezőképesség. Nem valószínű, hogy egy hétköznapi hallgató képes lenne 
hosszú szövegeket úgy végighallgatni a gép felolvasásában, hogy ne lenne 
megerőltető számára a megértés" (Collier et al. 1992, 32). A tanulmányban ki
fejti, hogy sok kutatásra van még szükség, főleg az időszerkezet területén, hogy 
a gépek folyamatos beszédét az emberi ejtéshez közelállóvá tehessük. Olyan sza
bályrendszer kialakítása tehát a cél, amelynek alkalmazásával a természetes ej
tést megközelítő ritmikai szerkezetet lehet gépi úton is előállítani.

A magyar beszéd vonatkozásában folytattunk már ilyen vizsgálatokat. Az el
múlt évtized alatt kifejlesztett MULT1VOX beszédelőállító rendszerben (Olaszy 
et al. 1992) már működik néhány általános érvényű, időszerkezetet módosító 
szabály.

Hangrövidülési szabályt alkalmaztunk a névelőkre, ami azt jelenti, hogy a 
névelő magánhangzójának időtartamát rövidebbre állítottuk be, mint az a hangét 
a szöveg más szavaiban.

Hangnyújtási szabályt alkalmaztunk például az egyszótagú kérdések magán
hangzójára. Mérések és meghallgatásos vizsgálatok egyaránt igazolták, hogy 
ezeknek a magánhangzóknak az időtartama lényegesen hosszabb, mint az ugyan
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ilyen környezetben lévő kijelentő intonációjú hangsorokban lévőké (Olaszy 
1989). így az ilyen kérdésekben kb. 50%-kal megnyújtottuk a magánhangzó idő
tartamát (pl. Én! Most! Ő! ).

Összekapcsolási szabály határozta meg, hogy a névelőket, a kérdő- és taga
dószókat és az őket követő szót (egyes esetekben az előttük lévőt) egy összefüg
gő szekvenciának kell tekinteni és a két szót a folyamatos artikulációnak megfe
lelő előállításban (szünet nélkül a két szó között) kell a szintézis során kimondat
ni (pl. azcisztai, amadúr; Mikor indulunk!] Hogyvagy?; nemtudom] nemmegyek] 
senkisem).

Az ilyen típusú szabályok hatására ritmikailag határozottan javult a hangzás, 
de a gépiesség még mindig erősen érezhető maradt. Ez abból is fakad, hogy a je
len rendszerben a hangsor felépítésénél mindig ugyanazokat a hangkapcsolati 
építőelemeket használjuk fel, függetlenül attól, hogy az adott hangkapcsolat a 
szóban hol szerepel, illetve hogy a szó a mondatban hol helyezkedik el. Ez azt 
eredményezi, hogy a "mindig ugyanazon elemek" túl szabályos idő- és frek
venciaszerkezetet hoznak létre, ami a hangzásban is szabályosságban jelentke
zik. Az ember beszédére ilyen gépies szabályosság nem jellemző.

A vizsgálatok célja

1. Olyan szabályszerűségeket keresünk a beszédjel időszerkezetében, ame
lyek nyelvi szinten mint beépült automatizmusok alakítják a hangok, hangkap
csolatok, hangsorrészek stb. időtartamviszonyait.

2. Pontos adatokkal akarjuk jellemezni az egyes kifejezési formákhoz tartozó 
szupraszegmentális szerkezetekben az időszerkezet egységeit, azok részelemeit.

3. Az eredményeket az automatikus beszédszintézisben, valamint gépi be
szédfelismerési feladatoknál kívánjuk elsősorban felhasználni.

A nyelvi anyag

A nyelvi anyagot újságból vett hírjellegű közlésekből állítottuk össze. A vizs
gálatban 20 mondat adatait dolgoztuk fel egyetlen férfi adatközlő bemondásá
ban.

A feldolgozott mondatok jellemzői:

egy mondatban összesen
szószám 4-8 105

szótagszám 14-27 344
hangszám 32-53 760

Az átlagos artikulációs sebesség: 14,5 hang/s
A bemondó férfi átlagos hangmagassága: 117 Hz
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Néhány példa az adatbázis mondataiból:
Pozsgay Imre lemond a rádió és televízió felügyeletéről.
A felügyeleti jogot a kormány bízza más kormánytagra.
A felügyelőbizottság teljes feloszlatására kell törekedni.

Módszer

1. Adatbázis létrehozása

Korszerű beszédakusztikai kutatás csak számítógépen tárolt, a hangzó beszé
det tartalmazó adatbázisra, valamint a hozzá tartozó kezelő és feldolgozó rend
szerre alapozva végezhető. Ezért jelen kutatáshoz megkezdtük egy kísérleti adat
bázis létrehozását az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Laboratóriu
mában (1. ábra). Ezt az adatbázist egy későbbi, országos igényeket kiszolgáló 
beszéd-adatbank előkészítésének tekintjük.

1. ábra
Stúdió magnetofon, AD konverter, Philips analizátor, számítógép

Az adatbázis mondatainak feldolgozását (digitalizálás, fonetikai analízis, tö
mörítés, tárolás) Philips gyártmányú OM8210 típusú beszédanalizátorral és a 
hozzá tartozó szoftverrel végezzük. Ez a feldolgozó rendszer lehetővé teszi a be
szédjel Finom szerkezetű, fonetikai paraméterekkel reprezentált vizuális és audi
tív egyidejű vizsgálatát (Philips 1988). A feldolgozás menete a következő. A 
mondatokat 10 000 Hz-es mintavételezéssel digitalizáljuk, majd minden mondat 
beszéd-időfüggvényét 8,8 ms-os lépésekben analizáljuk, és az analízis eredmé
nyét file formájában számítógépben tároljuk.(Az alapegységnek számító 8,8 ms- 
os lépésegység biztosítja, hogy a beszédjel belső időszerkezetét megfelelő pon
tossággal írjuk le.) Ez a feldolgozási forma a beszédjelre alkalmazott egyfajta tö
mörítés, ami azt jelenti, hogy a vizsgálatokhoz nem az eredeti időfiiggvényt 
használjuk, hanem annak fonetikai paraméterekkel (formánsok, sávszélességek,
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energia, alaphangmagasság, gerjesztés) reprezentált változatát. Ezekből az ada
tokból újraszintetizálással az eredeti időfüggvényhez igen hasonló jel állítható 
elő, amely az eredetileg ejtett forma összes szupraszegmentális tulajdonságát tar
talmazza. Az adatbázisban egy-egy ilyen fonetikai formában tárolt mondat (file) 
képezi a kutatási munkapéldányt a további vizsgálatokhoz.

2. Az idó'szerkezet mérése

Az időszerkezet analizálása a számítógép támogatásával manuálisan történik. 
A vizsgálandó mondatot előhívjuk az adatbázisból, így az megjelenik a képer
nyőn összes fonetikai paraméterével (formánsok, sávszélességek, gerjesztés, 
alaphangmagasság, amplitúdó) 8 ,8 ms-os szegmenssorozat formájában. Ehhez a 
képernyőn megjelenő vizuális fonetikai információhoz (hasonló, mint egy hang- 
spektrogram) kapcsolhatjuk hozzá a mindenkori auditív meghallgatást. Többféle 
meghallgatási forma áll a kutató rendelkezésére. Az analizáló rendszer lehetővé 
teszi a beszédjel szegmensein való folyamatos "görgetést" balról jobbra hangról 
hangra (illetve visszafelé), és a szegmensek tartalmának a görgetéssel együtt tör
ténő folyamatos meghallgatását. Ezzel a kombinált vizuális-auditív módszerrel a 
kutató jó hatásfokkal meg tudja állapítani a hang, szótag, szó stb. határokat és 
így közvetlenül időtartamokat mérhet. A munka során minden mondatban meg
mértük az összes hang és szó időtartamát. Az adatgyűjtés után pontos és repro
dukálható adatok reprezentálják a vizsgált mondat időszerkezetét.

A rendszer biztosítja még a kapuzást is (pl. meghallgatás kijelölt ponttól kije
lölt pontig), illetőleg a módosítást az akusztikai jelben (formánsok eltolása, han
gok nyújtása, rövidítése, dallammenetek megváltoztatása stb.), így másfajta vizs
gálatokhoz (pl. dallamgörbék, hangnyúlások stb. előállítása) is jól használható.

Eredmények

A 20 mondat feldolgozása során nyert adatokból a következő megállapításo
kat tettük.

Idó'szerkezet a mondat szintjén

A mondaton belül a hangfolyam folyamatos, az időfüggvényen a szóhatárok 
nem láthatók, vagyis az artikuláció folyamatos, a szavak egymásba folynak. A 
szöveg szószintü tagolására szolgáló információ elsősorban a hangmagasság-vál
tozásban található meg. Például a Pozsgay Imre szövegrész ejtésénél a szóvégi 
és szóeleji i hang teljesen összeolvad (időtartama megnyúlik), viszont a második 
szó kezdetét egyértelműen a hangmagasság növekedéséhez (ami jelen esetben az 
első szótagi hangsúly jelenlétét reprezentálja) lehet kötni. Hasonló jelenség mu
tatható ki a rám bízta a rádió hangsor szóvégi a hangja és a névelő között. 
Mindkét esetben mintegy 10Hz-nyi emelkedés mérhető az adott hangkapcsolat 
második hangjának kezdetén. A második esetben érdekes ellentmondással talál
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kozunk, mivel ez az emelkedés a névelőre esik, holott a névelőnek hangsúlyta
lannak kellene lennie. Ha azonban megnézzük a frekvencia-adatokat, akkor a 
névelőben 100 Hz-et mérünk, ami viszont megfelel a hangsúlytalan állapotnak, 
mert az azt követő rádió szó első szótagjában a hangmagasság 115 Hz-es. Ebből 
következik, hogy a két a hang közötti határjelző megkülönböztetést biztosító au
tomatizmus úgy működik, hogy a rám bízta hangsor utolsó hangját még a névelő 
alapfrekvenciájánál is alacsonyabbra, 90 Hz-re állítja be.

Idó'szerkezet a szó szintjén

A mondatok szavainak hosszát mérve lineáris emelkedés tapasztalható a han
gok számának növekedésével. Az 1. táblázatban a különböző hosszúságú szavak 
(hang/szó) mért fizikai hosszúságát adjuk meg. Külön kategória, ha a szó a mon
dat utolsó szava.

1 .táblázat
a hangok 
száma a 
szóban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Az időegységek száma a szóhossz kifejezésére
utolsó szó 

hossza
- - 32 41 46,5 56 - 74,6 77,6 92 - 104 -

nem utolsó 
hossza

7,6 14,8 22,3 27,2 35,3 43,8 51,6 55,6 65 67,4 69,6 84,3

A táblázatban szereplő számok hosszegységben fejezik ki az adott szó hosz- 
szát, vagyis például egy három hangból álló szó fizikai hossza 22,3 egység, ami 
22,3x8,8 ms azaz 196 ms. Ugyanilyen három hangból álló szó hossza, ha az a 
mondat utolsó szava 32 egység, vagyis 32x8,8 ms azaz 281 ms.
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2 . ábra
A szó időtartamának alakulása a szóhosszúság függvényében
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Az adatokból és a ftiggvényes ábrázolásból (2. ábra) látszik, hogy a szavak 
relatív hosszúságát lényegesen nem befolyásolja a mondatban elfoglalt helyze
tük. Egyedül az utolsó szó esetében láthatunk konzekvensen lényeges megnyú
lást.

Az átlagos szóhosszúságot az alábbiakban foglaljuk össze:

1 hang/szó ( 16 szó átlaga) 7,6 egység, azaz 67 ms
2  hang/szó (9 szó átlaga) 14,8 egység, azaz 130 ms
3 hang/szó 

utolsó szó
( 1 0  szó átlaga) 22,3

32
egység, azaz 196 ms 

281 ms
4 hang/szó (5 szó átlaga) 27,2 egység, azaz 239 ms

utolsó szó ( 2  szó átlaga) 41 360 ms
5 hang/szó ( 6  szó átlaga) 35,3 egység, azaz 3 10 ms

utolsó szó ( 2  szó átlaga) 46,5 409 ms
6  hang/szó 

utolsó szó
(14 szó átlaga) 43,8

56
egység, azaz 385 ms 

492 ms
7 hang/szó (5 szó átlaga) 51,6 egység, azaz 454 ms
8  hang/szó ( 6  szó átlaga) 55,6 egység, azaz 489 ms

utolsó szó (3 szó átlaga) 74,6 656 ms
9 hang/szó (9 szó átlaga) 65 egység, azaz 572 ms

utolsó szó (3 szó átlaga) 77,6 682 ms
1 0  hang/szó (7 szó átlaga) 67,4 egység, azaz 593 ms

utolsó szó ( 2  szó átlaga) 92 809 ms
1 1  hang/szó (5 szó átlaga) 69,6 egység, azaz 612 ms
1 2  hang/szó (3 szó átlaga) 84,3 egység, azaz 741 ms

utolsó szó ( 2  szó átlaga) 104 915 ms
14 hang/szó 

utolsó szó
(3 szó átlaga) 95,3 

1 16
egység, azaz 838 ms 

1020 ms
15 hang/szó 

utolsó szó
( 2  szó átlaga) 95,5

106
egység, azaz 840 ms 

932 ms

A fenti statisztikai összegzéssel egy átlag szóhosszúságot kaptunk az 1 
hang/szó hosszúságú szótól egészen a 15 hangot tartalmazó szavakig, amelynek 
révén adott szó időtartama a szóban szereplő hangok száma alapján előre jelez
hető.

A szavak kiejtési tempóját külön vizsgáltuk. Ezt a szó hangsúlyozása, vala
mint a mondatban elfoglalt helyzete befolyásolhatja. A vizsgálathoz hat egyfor
ma szószámú mondatot választottunk ki, és azok minden egyes szavában meg
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mértük az egyes hangokra jutó elemi időegység számát (2. táblázat). A monda
tok szótagszáma 21-23, a hangok száma 46-50 közötti, tehát a mondathosszú
ság a vizsgált mondatokban lényegében azonosnak mondható. A vizsgálat ered
ményét a 2 . táblázatban foglaltuk össze.

2 . táblázat

a vizsgált mondatok
első szó második harma

dik
negye

dik
ötödik hatodik hetedik

Időegység/hang a szóban
1. mondat 8,8 8,7 6,3 6,2 8,5 6 7
2. mondat 7.1 7 7,5 9 6 8,7 8,8
3. mondat 7 7 6,6 7,7 7,5 7,6 8,7
4. mondat 6,7 6,9 6,6 6,8 7,6 8,2 10,3
5. mondat 7 6,2 6,3 7 12 7,2 8,8
6. mondat 8,8 6 8,3 7,5 7 9,6 9,1

A /  ■ /  I
r -

6. mond; 
5. mondat 

4. mondat 
3. mondat 

2. mondat 
1. mondat

1. mondat

2. mondat

3. mondat

4. mondat

5. mondat

6. mondat

3. ábra
Az artikulációs tempó alakulása a 6  példamondatban

A táblázat számadatai (időegység/hang) valamint a 3. ábra térbeli görbéi köz
vetve a mondatok egyes szavainak a kiejtési tempóját mutatják. A kisebb szám 
esetén a tempó gyorsabb, a nagyobb szám esetén pedig lassabb. Az adatokból
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látszik, hogy a vizsgált mondatok közepén (3., 4., 5. szó) a tempó általában gyor
sabb, mint a mondat elején, illetve végén. Ezt elfogadhatjuk egy általános sza
bálynak. Egyes kiugró adatoknál megnéztük a várt tempótól való eltérés okát. 
Például a 2. mondat 4. szavában mért 9-es érték (igen lelassul a tempó) azzal 
magyarázható, hogy a szó nyomatékkai volt kiejtve. Hasonló a helyzet az 5. 
mondat 5. szavával is.

Hangidó'tartamok

A 20 mondatnyi anyag feldolgozásával nem mindig jutottunk annyi adathoz, 
amennyire a statisztikaszerű feldolgozáshoz szükség lenne. Ezért csak azokról a 
hangokról közlünk adatot, amelyek kellő számban előfordultak (minimum 2 0 ) a 
vizsgált szövegekben (a vizsgálat folytatódik, az adatbázist bővítjük).

A 20 mondat magánhangzóinak (304), valamint néhány mássalhangzó feldol
gozásából a következő adatokat kaptuk.

A magánhangzó-időtartamok eloszlását a 3. táblázat mutatja. A táblázatban 
szereplő számok azt mutatják, hogy adott magánhangzó ( 1 . oszlop) adott hang
hosszúságban (1. sor) hány esetben fordult elő (4. ábra).

3. táblázat
A hanghosszúság elemi időegységgel kifejezve 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
hang Az előfordulások száma

a 1 2 4 5 10 8 14 6 4 1 1
á 1 1 1 3 4 3 7 8 3
0 2 2 4 3 4 7 2 1
i 1 1 6 12 10 5 4 6 1 2
e 1 8 17 20 19 17 6 4 1
é 1 1 8 4 1 1 1

L.átható, hogy a legegységesebb hanghosszúság az e hangnál tapasztalha
tó. Az eloszlás magja a 7, 8 , 9, 10 időegységnyi hanghosszúságoknál található, 
ami 61 ms-tól 8 8  ms-ig terjedő hangidőtartamot jelent. A vizsgált e hangok 
77%-a ebbe a sávba esik.

Erős ingadozás mutatkozik az ú, a, é  és i hangoknál.
A legnagyobb az ingadozás az a hangnál, az átfedés közel 7-szeres, azonban 

ha a kirívóan rövid és hosszú egyszeri előfordulásokat nem vesszük figyelembe, 
hanem csak az eloszlási adatok maximumát és az ahhoz közeli értékeket, akkor a 
jellemző időtartam 7-9 időegység, ami 60-80 ms-nak felel meg.
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4. ábra
A hanghosszúságok eloszlása a vizsgált magánhangzókra

Az « esetében a legkisebb hanghosszúság 7 időegység, a legnagyobb 20 (ezt a 
táblázatban nem tüntettük már fel). Az átfedés tehát közel háromszoros. A leg
gyakrabban előfordult hosszúság a 13, 14 időegységre esik, ami 114, 123 ms-nak 
felel meg. Érdemes figyelmet szentelni arra, hogy az á (mint hosszú kategóriájú 
hang) eloszlásának alsó része (6-12 időegység) átfedésben van az « (mint rö
vid kategóriájú hang) maximum feletti részével, ami azt jelenti, hogy az «-k 
30%-a időtartamban közel megegyezik az «-k közel 40%-ával. Ez azt mutat
ja, hogy a hanghosszúságok beállításánál esetenként a hosszú hangot rövidíte
nünk kell, a rövidet pedig nyújtanunk. Az erre vonatkozó általános szabály meg
találása még további vizsgálatokat igényel.

Kisebb az ingadozás az é  hangnál, ahol az átfedés mintegy 2,5-szeres, a leg
rövidebb és a leghosszabb realizáció között. A jellemző érték 10 egység, ami 8 8  

ms-nak felel meg. A két vizsgált hosszú magánhangzóból tehát az « lényege
sen hosszabb, mint az é. Érdemes felfigyelni arra is, hogy az é  hang annyira rö
vid a vizsgált mondatokban, hogy jellemző hosszúsága nagyon közel kerül a rö
vid kategóriába tartozó e hang hosszúságához.

Az egyes magánhangzók átlagolt időtartama a 20 mondat alapján a követke
ző:

«= 1 2 0  ms, « = 80 ms, o = 90 ms, i = 55 ms, é  = 90 ms, e = 75 ms

A mássalhangzók közül a t, k, m, n, /, r hangokra kaptunk megfelelő számú 
adatot. A feldolgozás eredménye a 4. táblázatban látható.
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4. táblázat
A hanghosszúság elemi időegységgel kifejezve 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
hang Az előfordulások száma

k 3 5 7 4 7 5 2 3
t 3 10 17 9 14 5 5 4

m 3 5 7 6 2
n 6 11 1 7 2 2
1 10 23 8 5 2 1 3
r 5 17 5 2 3 2

20
1 0 .

0...
2 4 6 8 10 12

40

20

oh I— r . H_____

4 6 8 10 12

20

10

oh I I i , n , i — I ,  i  *
4 6 8 10 12

Id ő e g y s ég Id ő e g y s ég I d ő e g y s é g

5. ábra
A hanghosszúságok eloszlása a vizsgált mássalhangzókra

Az adatokból látható, hogy a k , t zárhangok jellemző hosszúsága 6 - 8  időegy
ségnyi, azaz 53-70 ms, de szép számban előfordulnak mind rövidebb, mind pe
dig hosszabb realizációk. Az eloszlási görbe a k, t hangokra tehát eléggé lapos. 
Ez a jellemző adat hangsorbelseji helyzetre vonatkozik, ugyanezen hangok ab
szolút hangsorvégi helyzetben közel kétszeres időtartammal realizálódnak.

A m, n hangok esetében éles időtartamkülönbség látható a két hang között. A 
/M-nél az eloszlás lapos görbét mutat, amelynek maximuma a 4-6 időegységre 
esik. Ez jellemzően 35-52 ms-os hanghosszúság. Az n hang esetében a maxi
mum sokkal élesebb és a jellemző hanghosszúság a 3-as időegységnél van, ami 
26 ms-ot jelent. A két hang között tehát lényeges időtartamkülönbség van, amit 
célszerű kihasználni a mesterséges beszédelőállításnál, ugyanis a gépi beszédet
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előállító rendszerekben mindig problémát okoz am  és n hangok megfelelő hang
zásának megtalálása és beállítása.

A /, r hangok méréseiből egyértelműen látszik, hogy a legtöbb előfordulás a 
3-as időegységhez tartozik, ami 26 ms-os jellemző hangidőtartamot jelent mind
két hangnál, holott korábbi mérésekből az olvasható ki, hogy a / hang közel két
szer olyan hosszú, mint a r.

A mérési eredmények összevetése korábbi adatokkal

Jelen vizsgálat eredményeit összevetve Magdics (1968), Kassai (1979), Szen
de (1976) mért adataival látható, hogy a beszédtempó tekintetében a 14,5 hang/s- 
os érték lényeges tempónövekedést jelent például a Magdics által mért 11,35-ös 
értékhez képest, ami megegyezik Kassai legutóbbi vizsgálatának eredményével 
(ebben a kötetben). A legszembetűnőbb hangrövidülések mértékei a következők:

á = 15%, é = 25%, k, t = 40%, m = 45%, n = 55%, 1 = 35%

A rövidüléseknek még nagyobb súlyt ad az a tény, hogy Szende és Kassai 
adatai spontán beszéd méréséből kerültek ki, a jelenlegi eredmények pedig olva
sott anyagból származnak.

Összefoglalás

Az eddigi mérésekből három szabály fogalmazható meg a beszéd időszerke
zetére vonatkozóan.

1. A beszédhangok szintjén meg tudjuk adni -  adott bcszédtempóra vetítve -, 
hogy a magánhangzók milyen hosszúságértékeket milyen valószínűséggel vehet
nek fel.

2. Meghatározott beszédsebességhez meg tudjuk adni, hogy a különböző szó
tagszámú szavak alapbeállításban milyen hosszúsági kategóriába kell, hogy esse
nek. Ezzel valamelyest irányítani lehet a mondat szavainak tempóbeállítását.

3. A mondat elején, illetve végén meg tudjuk adni, hogy az alapbeállításhoz 
képest milyen mértékben kell a szavak tempóját lassítani, hogy közelítsünk a ter
mészetes ejtés ritmikai szerkezetéhez.
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