Névelőhasználat tulajdonneves szerkezetekben
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A vizsgálatom kiindulópontja az az elterjedt állítás, hogy az egyes számú, jelző nélküli
személynevek előtti névelőhasználat nem része az írott (köz)nyelvnek, hanem nyelvjárási, szleng
és/vagy beszélt nyelvi jelenség, többek szerint speciális stílusértékkel. (csak illusztrációként:
Nemesi 1997, Tompa 1961).
Gyermekkönyvek olvasásakor azonban több olyan írott szöveget találunk, ahol rendszerszerűen
felbukkannak az említett jegyekkel rendelkező személynevek előtt a névelők.
A vizsgált korpusz adatait leszűrve a birtokos szerkezetekre, az adatok arra utalnak, hogy az
alany-tárgy aszimmetria (Marantz 1984) ennél a jelenségnél is tetten érhető, ahogy az több más
esetben is jellemző a magyar nyelvre, lásd a névelőtlen főnevek használatának szabályait és más
jelenségeket az Alberti-Laczkó szerk. (megj. előtt) átfogó leíró nyelvtani kötetből. A rendszeres
kivételek azonban arra mutatnak, hogy a birtokos személynevek névelőzésénél önmagában nem
elegendő ez a magyarázat.
Az adatok alapján felmerül az elidegeníthetőség fogalmára (Haspelmath 2008) visszavezethető
megkülönböztetés is, ami más esetekben is fontos szerepet játszik a birtokos szerkezet
elemzésében (Alberti–Farkas 2015), de a példák ezt sem támasztják alá elég meggyőzően.
A főnévi szintagma elemzésénél a tágabb kontextust (vagyis ko-textust, Cruse 2006) figyelembe
véve a vizsgált főnévi csoportokat az Ariel (2001)-ben (is) ismertetett elérhetőségi elmélet
(Accessibility Theory) alapján csoportosítom. A korpusz egy jól körülhatárolható adatcsoportjában
az elérhetőségi fokozatok alapján lehet magyarázni a névelő megjelenését. Ez a megközelítés
ráadásul elméleti keretbe ágyazott igazolását is nyújtja a korábban sejtésként megfogalmazott
sajátos stílusárnyalat megjelenésének.
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