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Megjelent: 
Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. A 2010. június 8-i 
szombathelyi tanácskozás előadásai. Budapest – Szombathely, MNyTK NyME Savaria Egyetemi Központ, 2010: 81–92. /MNyTK 234./
Az olasz családnevek geolingvisztikai sajátosságai és földrajzi megoszlása 
1. Az olasz családnevek közismert tájnyelvekhez való kötődéséről ill. markáns földrajzi megoszlásáról néhány gondolat erejéig már a 2007-es budapesti családnév-változtatási konferencián volt alkalmam beszámolni (Fábián 2009: 295–310); ezúttal a geolingvisztikai sajátosságok részletesebb leírásán túl felsorolom  a földrajzi megoszlás bemutatásának legfontosabb forrásait is.
	Elöljáróban még egy általános érvényű megjegyzést teszek: az alább felvázolt, évszázadok során történetileg-nyelvileg kialakult és rögzült helyzet az 1960-as években a gazdasági változások hatására bekövetkezett belső elvándorlás nyomán erőteljesen módosult. Ezért előfordulhat, hogy egy tipikusan délinek számító név szinte második szigetet alkot Északon, elsősorban Milánó–Torino–Genova területén.

2. A geolingvisztikai sajátosságok több nyelvi területen is megmutatkoznak; ezek a jelenségek egymással kombinálódva, egymást mintegy erősítve is gyakoriak a családnevekben.
A) Lexikai szint. – Az olasz családnevek nagy számára jellemző, hogy valamilyen típusú tájra utaló, földrajzi egységhez kötő szót tartalmaznak; ezen a nagy csoporton belül több alkategóriát lehet elkülöníteni.
1. A családnév tájszó(t) vagy tájnyelvi kifejezés(t tartalmaz). – A számos példa közül itt a következőket sorolom fel, utalva gyakoriságukra is: Zàccaro déli (Campania, elsősorban Nápoly és környéke) ’(kis)fiú’; Còppola déli ’tipikus délolasz népi fejfedő’ (Coppola összes előfordulásával a  47. az összolasz listában, ennek kétharmada Campania tartományban fordul elő, és ez az (5–)6. leggyakoribb családnév Nápolyban, De Felice 1980: 105, 130; Caffarelli 1997: 300; 2004: 665; 2007: 363; másfelől ebben a tartományban a negyedik leggyakoribb név, Caffarelli 2000: 24; 2007: 357); Ibba szárd (ezen belül campidanói dialektus) ’púp’ vagy ’domb’, a családnévben: ’púpos’ vagy ’dombon lakó’ (az össz-szardíniai családnév-gyakorisági listán a 81., Caffarelli 2004: 693); Sanna szárd ’nagy, elálló fog’ (az első helyen áll a szárd összesített névlistában, Caffarelli 2004: 693); Paccagnella „tájszói eredetű ragadványnév, mely a velencei paccagnesso ’fecsegés’, ’lárma, zsivaj, ricsaj’ jelentésű szó alakváltozata” (www.cognomiitaliani.org), családnévként a legnagyobb számban Venetóban (www.gens.labo.net/); stb. Gyakoriak a tájnyelvi elemek az összetett szavakban is: Fumagalli lombard füma i gall ’tyúktolvaj’ (az összolasz listán a 145., viszont a 10. leggyakoribb név Lombardiában, ezen belül a 9. leggyakoribb Milánóban, Caffarelli 2000: 14; 2005a: 225, 228a); Scornaienchi  déli scornare ’szarvat tör’ + ienchi  = giovenchi ’fiatal állat’ = ’töri a szarvát a fiatal borjúnak’ (majdnem kizárólag Calabriában, Marcato 2009: 79, www.gens.labo.net/).
Gyakori eset, hogy a családnevek földrajzi és tájnyelvi kötődése a geoszinonimák rendszerén át valósul meg. Ennek a jelenségnek a bemutatására most a ‘kovács’ mesterségét jelölő leggyakoribb családnévi variánsok közül sorolok fel néhányat (azért éppen ezt, mert az összolasz mesterségnévi családnevek körében messze ez a leggyakoribb: 1. Ferrari, 3. Fabbri, 4. Ferraro, 7. Ferrero, 12. Ferrario 15. Ferraris, 16. Fabris, Caffarelli 1999: 299). A felsorolt alakok a lat. (faber) ferrarius
 kifejezésből származnak, és hozzájuk kapcsolható még számos variáns: Ferrer, (De) Ferraris, Fabris, Fávaro, Favero, Favro, Favre, Frau stb. Másik latin tő (fābricam) áll a szintén ’kovács’ jelentésű Forgione névalak mögött (forgia ’kovácstűzhely’, névvariánsok: Forgiarini, Forgia); végül e körbe vonható az inkább ’bádogos’ jelentésű Magnani családnév is (ez az északi magnan(o), magnìn tájszóra megy vissza, De Felice 1978: 157). A  névcsoport tagjai, ill. további képzős variánsok elterjedtségének és gyakoriságának részletes leírása megtalálható De Felice 1980: 289–304 munkájában, itt most csak néhány fő vonást említek. A Ferrari név viselőinek 80 %-a az északi tartományokban él, de inkább északnyugaton, mint északkeleten; a Ferraris Piemont és Liguria tartományokban sűrűsödik, a Ferraro változatnak két koncentrációja van: délen a Campania–Calabria–Szicília sávban, ill. Piemontban és Liguriában; a Ferrario alak majdnem kizárólagosan lombard; a Fabbri alak  83 %-ban Emilia-Romagnában és a középső tartományokban sűrűsödik; Fabbris és Fàvaro, Favaretto Venetóban a leggyakoribbak; a (metatézissel keletkezett) Frau szardíniai; a Magnani északon és Umbria kivételével Közép-Itáliában (pl. Toszkánában) is gyakori, délen viszont csak Szicíliában él (De Felice 1978: 157, 1980: 290–7).
Szintén ebbe a csoportba sorolhatjuk be az Olaszországban élő alloglott kisebbségek (szárd, friuli, német, okszitán, albán, szlovén, ladin, francia, franko-provanszál, görög, katalán, horvát) nyelveihez kötődő családneveket is. Ilyen  családnevek például a következők: Sgrò déli (Dél-Calabria) < újgörög sgurós ’göndörhajú’; Gramsci déli (Dél-Calabria) helynevet jelölő albán; Mair, Maier, Mayer északi (Alto Adige) német ’intéző, kasznár; gazda’ (az első helyen Trentino-Alto-Adigében, Caffarelli 2005: 597); Grusovin Venezia-Giulia szlovén < križ ’kereszt’ + -ov + -in (Marcato 2009: 73). – Megjegyzendő még, hogy magát a népcsoportot jelölő etnikumnév is gyakran vált helyi kötődésre utaló családnévvé, így például a Greco ’görög’ családnév nyilván nem véletlenül áll Puglia tartomány névgyakorisági listájának élén, hiszen itt él az őshonos görög kisebbség jelentős része (Caffarelli 2007: 370–82).
2. A családnév ismert lokalizációjú szubsztrátumnyelvből származó szó/szót, elemet tartalmaz.– Az olasz nyelvtörténeti vizsgálatok pontosan ismerik a szubsztrátum-nyelvek elhelyezkedését és kiterjedésének határait (pl. a prelatin réteghez tartozó kelták elsősorban Ligúriában és Lombardiában éltek, a venétek észak-keleten a mai Veneto tartomány területén, stb.;  a posztlatin germánok közül az osztrogótok birodalmának Ravenna volt a központja, a longobárdok viszont a mai Lombardiában éltek, stb.). Ezek a nyelvek az itáliai névállomány kialakulásában igen jelentős szerepet játszottak. Példaként álljon itt most csak két eset: a germán wald ’erdő’ szóra megy vissza a Gualdo/Gualdi birtoknévi eredetű családnév (Marcato 2009: 149), tehát ez északon gyakoribb név; a Carmignano családnév pedig nyilván a Carmignano helynévvel áll összefüggésben, mely  utóbbi (egy lat. Carminius alakon át) távoli venét eredetű lehet (Pellegrini 1990: 136, Pellegrini 1991: 73, Marcato 2009: 145), és mint ilyen szintén északra jellemző családnévnek tekinthető.
3. A családnév helynévi eredetű.– Mint minden családnévrendszerben, az olaszban is igen gyakori típusról van szó. A névviselők többnyire az adott helyen vagy annak közelében élnek, ettől azonban lehetnek eltérések is.
a) A családnév puszta helynév. – Egész Olaszország területén megtalálható családnévtípus. Néhány példa: Brambilla < Brembilla helynévből (Lombardia, Bergamo mellett) az összolasz listán a 115., Lombardiában a 8., Milánóban a 7. leggyakoribb családnév (Caffarelli 2005a: 225, 228, 237); Cazzaniga (Lombardia, Milánó mellett) az összolasz listán a 1099., viszont Lombardiában a 98. (Caffarelli 2005a: 226);  Sétzu (Szardínia, Cagliaritól északra) és Sinagra (Szicília, Palermótól keletre) a megadott helyeken a leggyakoribbak (adatok: www.gens.labo.net/); stb.
b) A családnév helynévből képzett melléknév. – Ez a helynévi eredetűek legnagyobb alcsoportja (tkp. a magyar Szolnoki, Pécsi stb. olasz megfelelőiről van szó). Példák: Padovani  Veneto mellett Lombardia és Emilia-Romagna tartományokban is gyakori; Milanesi, Comaschi Lombardiában sűrű; Napolitano éppen Nápolyban  és környékén a legtöbb, utána Lombardiában (adatok: www.gens.labo.net/). A helyi kötöttségnek ellentmondó esetek száma is nagy azonban: Padovano, Senese Nápolynál a legtöbb, Milanese Friuliban és Venetóban, Pisano pedig Lombardia, Dél-Szardínia, Nápoly vidékén sűrűsödik, a Pisani változat is (Szardíniát kivéve) mindenütt van, csak épp Pisánál nincs (adatok: www.gens.labo.net/).
c) A családnév helynévből képzett dialektális melléknévi alak. – Példák: Friuli tartomány nevéből a sztenderd friulano  helyett dial. Furlan ’friuli’; Treviso városnévből sztenderd trevigiano helyett dial. Trevisan ’trevisói’; Padova városának nevéből sztenderd padovano helyett dial. Padoan ’padovai’. Megjegyzendő, hogy *Friulano, *Friulani és *Trevigiano, *Trevigiani családnév nincs is: bizonyos esetekben  tehát  a családnév csak dialektális formából születik (adatok: www.gens.labo.net/).
d) A családnév olyan helynévből van képezve, amely önmagában szintén felmutat tájhoz kötő (pl. morfológiai) jegyeket. – Ezekre később, a morfológiai szint bemutatásakor térek ki részletesebben, itt most csak egy példát említek: közismert, hogy az -ate, ill. az -ago végű helynevek Lombardiában sűrűsödnek ; így az ezekből a helynevekből (Galbiate, Cambiago) származó családnevek (Galbiati, Cambiaghi) viselői is ezen a tájon élnek nagy számban (adatok: www.gens.labo.net/).
B) Szintagmatikus szint. – Ebbe a csoportba azokat a családneveket tettem, amelyekben a névnek prepozíció vagy névelő a szerves része.
1. (Puszta) névelőt tartalmazó családnevek. – Az olasz határozott névelők közül a la, lo/(lu), l’, li fordulnak elő családnevekben (közülük lu déli tájszólási, li régies). Nem használatosak a mai sztenderd hímnemű il, i alakok: ennek oka minden bizonnyal az, hogy a családnevek kialakulásának és megszilárdulásának periódusában az olasz nyelvben még a lo, li névelőváltozatok voltak általánosabbak, a ma domináns il, i alakok a Trecentótól kezdődően erősödtek meg (vö. Migliorini 1966: 147, 216); másfelől a lo, li ma is él a déli tájszólásokban. A határozott névelő olyan családnevekben fordulhat elő, amelyek alapszava közös főnév vagy melléknév (Rholfs 1969: 30).
	A névelő lehet különírva az alapnévrésztől (pl. La Rosa, Lo Duca, Lu Piccolo, Li Greci stb.), de a két elem egybe is olvadhat (pl. Labadessa, Loporcaro stb.). Szicíliában a különírt alakok majdnem kizárólagosak (De Felice 1980: 257). –  A névelős egybeírt-különírt változatok népetimológiás átértelmezése új névformákat is létrehozhat: La Rocca, Larocca > L’Arocca (De Felice 1980: 258).
	A nőnemű egyes számú la történetével többen is foglalkoztak: lehetne matriarchátus jele, de ennek kis valószínűsége miatt inkább törvénytelen leszármazásra utal; Rohlfs például ezt jelző, egyházi anyakönyvekben is rögzített normandiai párhuzamokra hívja fel a figyelmet (pl. Lajeanne). Innen ered az a következtetés, hogy az olasz délen gyakori nőnemű névelős forma normann hatás lehetne,  hiszen történelmi tény, hogy 1061–1194 között Szicíliában normann királyság állt fenn (Marcato 2009: 76, Rohlfsra való hivatkozással is).
	A névelő „semlegesedhet”, azaz elveszítheti a nemre utaló funkcióját (pl. Lo Bianca, La Russo stb.): ennek magyarázatát kereshetjük az elliptikus szerkesztésmódban (quello della Bianca ’a Bianca fia’ > lo Bianca), vagy  az összetett szerkezet tudatának elhalványodásában; a komplexitási képzetet az egybeírt formák gyakorisága csak tovább erősítette (De Felice 1980: 256).
A határozott névelős családnevek földrajzi megoszlásukat illetően délen, ezen belül elsősorban Szicíliában jellemzőek (Rohlfs 1969: 30; De Felice 1980: 256–7, Marcato 2009: 76), különösen igaz ez a (szórványos) lu használatára; Abruzzóban és Molisében ez a családnévtípus ritka (De Felice 1980: 256). Az összolasz első ezer leggyakoribb családnév listájában első névelős névként (5356 névviselővel) a La Rosa név áll (a 249. helyen), ugyanez a szicíliai listában a 15., 3223 névviselővel, tehát a La Rosa nevet viselők 60 %-a él Szicíliában. Az összolasz listában a második névelős a Lo Presti (a 633. helyen, 3085 névviselővel), ez Szicíliában a 44. leggyakoribb 2149 névviselővel: a Lo Presti-k 70 %-a él tehát Szicíliában (Caffarelli 2004: 667, 670, 703–4).
2. Di prepozíciót (és névelőt) tartalmazó családnevek. – A  di prepozíció és összes névelős alakváltozata gyakori az olasz családnevekben  (pl.  D’Anna, Di Giovanni, Della Vedova, Dello Jàcono, Delli Santi stb.). 
Az eredetet, származást kifejező prepozíció összeolvadhat a helyet, felmenőt, tulajdonságot vagy mesterséget jelölő alapnévvel (és így egymással alternáló alakváltozatok is létrejönnek): Deambrogio, Dellavedova, Dellaglio; D’Urso, D’Orso, Dorsi stb. Ebben az altípusban is vannak népetimológiás újraszegmentálások: Di Santo, Disanto > D’Isanto (De Felice 1980: 258). 
A de változat tájszólási vagy műveltségi alak (azaz a latinizáló jegyzői gyakorlat továbbélése,  Marcato 2009: 75), és a latinos formákat megőrző (-s végű) második névelemek csak ezzel a di-variánssal kötődnek: De Sanctis, De Flaviis, De Dominicis; De Robertis, De Roberto stb. (*Di Sanctis tehát nincs). 
A földrajzi megoszlásról a da prepozíciót tárgyaló, következő rész végén ejtek szót.
3. Da prepozíciót  (és névelőt) tartalmazó családnevek. – Forrásaim a da és di prepozíciós eseteket rendszerint együtt tárgyalják, előbbit mintegy utóbbi funkcionális variánsának tekintve (De Felice 1980: 255, Marcato 2009: 75). A gyakori d’-os esetek (pl. D’Amico) valóban nehezen interpretálhatók (egyaránt visszavezethetők di vagy  da + magánhangzóval kezdődő szekvenciára). 
A da prepozíció lokális, valahonnan való mozgást, kiindulást kifejező alapfunkciójával összefüggésben a családnév második eleme rendszerint helyet jelölő tulajdonnév vagy (gyakran belterületi helyet jelölő) köznév (a névviselő ’odavalósi, ott lakik’): Da Milano, Da Canale, (Cino) Da Pistoia. Köznévi második elem esetében a prepozíció névelős is lehet, és gyakoriak az alternáló változatok is: Dal Porto, Dalla Chiesa; Da Ponte, Dal Ponte. 
A prepozíciós alak (a névelőst is beleértve) az alapszóval is összeolvadhat: Dallacasa, Dalla Casa (mindkettő tipikusan Emilia-Romagna, www.gens.labo.net/), Daccà, Dallacà; Daponte, Dalponte; Dapporto. Népetimológiás újratagolások e csoportban is vannak: Dall’Oro ’arany’ > Dalloro > D’Alloro ’babér’ (De Felice 1980: 258).
	Földrajzi elterjedtségüket illetően a fentebb tárgyalt prepozíciókkal (és variánsaikkal) megalkotott nevek általánosan elterjedtnek mondhatók, csak néhány eset kapcsán lehet határozottabb körvonalakat felvázolni. Az apanévi eredetűek inkább északon, a Della, Dalla első elemű anyanéviek viszont inkább csak délen gyakoriak (ill. északon még: Piemontban, Ligúriában; De Felice 1980: 255). 
C) Fonetikai szint. – Itália sok évszázados tájnyelvi megosztottsága természetesen a nyelv fonetikai szintjén is kifejezésre jut a családnevekben. Az alábbiakban csak néhány példán tudok bemutatni néhány, elsősorban az északi és a déli dialektusok két nagy csoportját (a La Spezia–Rimini izoglossza-köteg mentén) elválasztó fonetikai jellegzetességet. 
A mai sztenderd olasz nyelv alapja a kiejtés tekintetében is a toszkán olasz, a tájnyelvekben azonban a hangkészleten túl más lehet egy bizonyos toszkán hang/betű megfelelés is. Példaként a toszkánban Giovanni  [ʤovanni] ’János’ > Gianni [ʤanni] ’Jancsi’ névből kialakult, földrajzi elterjedtségüket illetően kötött családnévformákat hozom fel. Az északi, elöl csonkult, szótagkieséssel rövidült alapforma a Zanni, melyhez kapcsolódik a  például De Felice 1978-ban felsorolt majd’ két hasábnyi variáns és származékalak (pl. Zanelli, Zamboni, Zanon, Zanin, Zanetti, Zanatta, Zanirato, Zambellini, Zanicchi, Zan stb.): ezek a családnevek tehát azokon a területeken fejlődtek ki és élnek tovább, ahol a tájszólás sajátossága, hogy a [
ʤ] zöngés posztalveoláris affrikáta [dz] zöngés alveoláris affrikáta ejtésű lesz. Megjegyzendő, hogy e családnévi formákban is érvényesül az északi dialektusokra általánosságban is jellemző mássalhangzó-rövidülés. – Kiinduló alakunk délen viszont más változáson ment át: itt a [
ʤ] zöngés posztalveoláris affrikáta i-félhangzóvá válik a név elején, és így születnek meg Ianni és alakváltozatai (pl. Iannino, Iannini; Iannazzo, Iannace, Iannacci, Iannazzi stb.), melyek másfelől a déli nyelvjárásokra jellemzően a  hosszú mássalhangzót is megtartják.
Egy másik árulkodó jegy a családnevekben a délen jellemző v > b betacizmus (pl. Vito lat. ’Vitus’ > déli alakja Biti, Bitto; Vescovo > Bisco).  A fordított irányra is van azonban példa: Berardi > délen Veraldi, Velardi, Vilardi (De Felice 1978); északi (germán eredetű) Barone ’báró’ > délen Var(r)one, Varuni alakokban fordulhat elő. 
A Varuni alak mellett többek között a Pulizzi (< Polizzi Generosa helynév, Palermo melett) névben is megtalálható a déli dialektusok további sajátossága, a metafonézis vagy metafónia is; ez a hangsúlyos szótagban álló magánhangzó regresszív záródását jelenti. 
	A déli dialektusokra jellemzőek a -ns- > -nz-, ill. -rs- > -rz- hangváltozások is (Sansone ~ Sanzone, Borsellino ~ Borzellino, Marcato 2009: 78)
	Ugyanígy déli névnek minősülnek azok, amelyekben a következő példákban mutatkozó diftongizálódások fordulnak elő: (összolasz) Salerno, (csak Salerno környékén, nagy tömegben) Salierno; Baldo (germán eredetű, tehát északon), Baudo (főleg Szicíliában) 
(Marcato 2009: 78; adatok: www.gens.labo.net/).
Összetett fonetikai folyamatok eredményeképpen is kialakultak elnevezések. A Sciacovelli családnév a Giacomo ’Jakab’ utónévből származó Giacovelli vezetéknév pugliai tájszólási megfelelője (nagy számban fordul elő pl. Bariban, www.gens.labo.net/); a Sciascia családnév a Rosaria (egyébként jellegzetesen déli) utónévnek déli tájszólási becézett alakja (www.gens.labo.net/ adatai szerint Szicíliában, Pugliában és Abruzzóban gyakori). Mindkét név – nyilvánvalóan a belső elvándorlással összefüggésben – az „északi ipari háromszögben” is megsűrűsödik.

 D) Mondatfonetikai szint. – Itt foglalom össze a szavak elején vagy végén mutatkozó hangváltozásokat.
1. Szó eleji betoldás (protetikus hang megjelenése). – Déli jellegzetesség egy „megerősítő” a-val való bővülés, s ez a mássalhangzóval kezdődő nevek esetében a déli dialektusokra amúgy is jellemző szókezdő mássalhangzó-megkettőződéssel is párosulhat (pl. Accaputo, Appugliese, Marcato 2009: 75–6). A protetikus s- is lehet megerősítő, másfelől „rosszalló” szerepű (pl. Sbarile, Scardinale, Scalzolaro, Marcato 2009: 76).
2. Szóvégi csonkulás. – Ez jelenség az északi dialektusokban általában is megfigyelhető, különösen gyakori a venetóiban és a friuliban. Igen gyakori a családnevekben is: Trevisan, Baldan, Pavan (nagy sűrűséggel Venetóban és Friuli-Venezia-Giuliában, míg Bolognától délre mindegyik ritka, www.gens.labo.net/); Tonùt, Blasùt, Furlanùt, Danielùt, Fortunàt stb. (kizárólag Friuliban, De Felice 1980: 331, www.gens.labo.net/).
E) Írásmód. – Itt azokat az eseteket tárgyalom, amelyek bizonyos kiejtési problémákra szolgáltak megoldásul.
1. -x- betű. – Ennek többféle értéke lehetett. Jelölhette a zöngés palatális  réshangot (pl. bigio ’szürke’ a genovaiban: Bixio, vagy a szárdban puxi ’bolha’ > Puxeddu), de szolgálhatott  a régi szicíliai írásban a zöngétlen palatális réshang visszaadására is (pl. Craxi ~ Crasci, Crasi  < gör. *krasías ’bor-árus’, Marcato: 2009: 78).
2. -z végződés. –  Itt is kétféle, egymástól független használatról van szó. Egyfelől Val d’Aostában a kancelláriai használatban egy z-szerű írásjelet illesztettek a francoprovanszál nevekhez, mert így akarták jelölni, hogy az előtte lévő hangsúlytalan magánhangzót ki kell ejteni (pl. a Bionaz nevet Bióna-nak kell ejteni, [bioná] vagy [bionasz] helytelen); egyéb példák: Cretaz, Artaz, Praz stb. Ez az írásgyakorlat Savoyai II. Péter gróf (1203–1268) adminisztratív intézkedése következtében terjedt el (De felice 1980: 317, Marcato 2009: 74). – Másfelől  használatos a szóvégi -z Friuli-Venezia-Giuliában, ahol a szláv neveknél a szóvégi ć [tʃ] átírására szolgál (pl. Coslevaz; Giugovaz, Jugovaz, De Felice 1980: 317). Az így írt nevek kizárólagosak a megjelölt területeken (adatok: www.gens.labo.net/).
F) Morfológiai szint. – Gazdagsága és mély történeti beágyazottsága okán  ez talán a legbonyolultabb területe az olasz családnevek geolingvisztikájának. Az olasz  személynévrendszerre általában jellemző a képzett és továbbképzett, valamint a különböző rövidülések után továbbképzett alakok rendkívül nagy száma (l. ehhez pl. Bagola 1988: 429 ábráját a Giuseppe név családfájáról, ill. a névszótárakban a felsorolt névvariánsokat). A képzett alakok eme feltűnő gazdagságának az a középkori szokás lehet az eredete, hogy a gyermekek rendesen apjuk nevének kicsinyítős képzős változatát kapták; ezekből később családnevek is keletkezhettek (Bagola 1988: 427).
1. Szuffixumok. – A képzőrendszerben a képzők elkülönítése és leírása során számos nehézség mutatkozik. Most csak néhány aspektust említek.

Nem mindig lehet eldönteni, hogy egy-egy alakot két önálló morfémának, vagy ugyanazon képző (alak)változatának kell-e tekinteni; olykor egész morfémabokrokról lehet szó (pl. a tipikusan csak Friuliban gyakori -ussi: Driussi,  Zanussi valószínűleg a lat. -UCEUS > -uzzo, -uccio kicsinyítők változata); újabban felmerült -ati és -aghi  összetartozása (Caffarelli 2005c); stb.
Gyakoriak a homonima-párok: ilyennek tekinthető például az -au képző, mely „más etimológiájú és történeti hagyományú a szárd, illetve a friuli alloglott kisebbségek családneveiben” (De Felice 1980: 317), pl. Biddau, Frau, Pittau (Szardínia), Caffau; Cobau; Cibau, Sibau 
(Friuli). Lássunk egy másik összetettebb  esetet is: az -aco, -ago képző kelta eredetű, funkcióját tekintve: személynév > birtoknév > családnév; tipikusan északi (pl. Brugnago, Salmoiraghi); ezeket (a helyi [-ak] ejtés miatt tájnyelvinek tartván) ”megolaszosíthatják”: Sodomaco > Sodomacco; Cusignacco, stb. Egy másik  képző viszont az olasz -acco, -acca, funkcióját tekintve: általános képző, kicsinyítő képző > családnév; elterjedését illetően összolasz, de északon gyakoribb (Petracco), míg délen -acca változatban fordul elő (pl. Petracca). Ez az olasz -acco viszont összekeverhető az -acco-val „megolaszosított” kelta eredetű -aco, -ago végűekkel.
 A fentiek alapján nem lehet meglepő, hogy a kérdéskört részletesebben tárgyaló források (De Felice 1980: 310–32, Tekavčić 1972: 23–144, http://it.wikipedia.org/wiki/Cognomi, stb.) nem egységesek. Az alábbiakban a  De Felice által felsorolt összesen több mint 200 (!) családnévképző szuffixumból csak néhány fontos, helyi kötődésre is utalót mutatok be. 
a) -o, -i  –  Az olasz családnevek tipikus végződései, igen gyakran alternáló párokkal: Baldo, Baldi; Drago, Draghi stb. Megemlítem, hogy régtől vitatott az -i interpretációja: ez lehet a népnyelvi átalakulásban keletkezett, kollektív értelmű többes szám (pl. Medici vki ’tartozik a Medici-családhoz, a Mediciékhez’), de lehet a középkori latinban gyökerező apanévi egyes számú genitívusz is (pl. Johannes Petri ’Giovanni di Pietro’ = ’Péter fia János’ > ol. Pietri). A kétféle értelmezés attól is függhet, hogy a családnév melyik névtípusba tartozik: az apai névi eredetűeknél inkább a genitívuszi, az eredetet jelölőknél és a ragadványnévieknél azonban a kollektív értelmű többes számú értelmezés a valószínűbb (De Felice 1978: 20, Bagola 1988: 422). 
Régóta közismert, hogy az -i, -o oppozíció (ami természetesen csak a  nem eleve -i végű neveknél jöhet szóba, tehát pl. Giovanni stb. nem vonható ide) területi kötődésre is utalhat: -i végűek inkább középen és északon vannak (ill. -i végűből kevesebb van délen, északon nagyobb az -i végűek sűrűsödése). Később azután a nagy adatbázisokból árnyaltabb megoszlást is kimutattak: az -o végűek délen tényleg gyakoribbak, de legyőzhetik az -i-s variánsokat Piemont és Ligúria tartományokban is; bizonyos névtípusok és konkrét nevek is más eloszlást mutathatnak (pl. Ranieri inkább délen, Onorati délen, Lazio tartományban gyakori, stb.; De Felice 1980: 20–2; Marcato 2009: 73). Ez a hagyományos megoszlás változott a belső elvándorlás miatt is: az internetes térképi ábrázolásokon jól látszik, hogy egy tipikusan déli és ott sűrű -o végű családnév az északi ipari területeken is sűrű (pl. Santo, Biondo, Giacomino, Lorenzo, Salvo stb.; adatok: www.gens.labo.net/).
b) -aco, -ago –  Gall/kelta eredetű képző (lat. -ACUM); funkciója: (eleinte kelta, később latin nemzetségi) személynév  > birtoknév > családnév. Tipikusan észak-itáliai (pl. Salmoiraghi, Terzaghi Lombardia, Brugnago, Martignago Veneto, Magnago Trentino, Sodomaco Friuli; Rohlfs 1969: 382, Tekavčić 1972: 96, De Felice 1980: 311–2).
c) -asco, -asca – Biztosan ligúr eredetű képző (lat. -ASCUS); funkciója: helynév, etnikumnév > családnév. Tipikusan északnyugati (pl. Bagnasco, Cherasco, Tagliasco Ligúria, Bernaschi, Vallanzasca Lombardia), de más területeken is előfordulhat (pl. Biasco Puglia legdélibb részén, Blasco Szicíliában, Marasco Lombardián túl Calabriában és Pugliában, Marasca pedig Közép-Itáliában sűrűbb; Rohlfs 1969: 436–7, Tekavčić 1972: 100, De Felice 1980: 315, www.gens.labo.net/).
d) -ingo, -engo, -enga – Germán/longobárd eredetű képző (-ing > lat. -INGUS); funkciója: hovatartozás, leszármazás > családnév; vagy: birtoknév > családnév (vö. ném. Karolinger, Lothringen, Göttingen). (Északi képzővariánsok még: -enco, -enc.) Az ilyen képzős családnevek északon ugyanazon a területen találhatók meg, ahol egykor a longobárd királyság volt. Eleinte germán nevekhez kapcsolták (pl. Odalengo ‘Odilo rokonai’; máig elő ilyen nevek: Rodengo, Rodenghi Lombardia, Albarengo Veneto); később északon a romanizáció kezdetén latin gyökerű személynevekhez is hozzátették (pl. Martinengo Piemont, Ligúria, Lombardia; Polenghi Lombardia). Toszkánában a képző a szabályos hangváltozásnak  megfelelően (-ng- előtt e > i) -ingo alakban van jelen (pl. Raminghi). Délen az -enga képzős alakok gyakoribbak: Magenga, Zerlenga stb.(Rohlfs 1969: 420–1, Tekavčić 1972: 105, De Felice 1980: 319).
e) -atto, -atta – Talán az  -etto elhasonult alakjai, így mind egy nem latin,  bizonytalan eredetű képzőcsalád tagjai (germán, kelta, etruszk és baszk eredet is felmerült). Alapvető funkciói: kicsinyítés, rosszallás; népnévképző és mesterségnév-képző > családnév. Tipikusan északi (Rohlfs szerint „-atto délen ismeretlen”), az északkeleti területeken (főleg Trentinóban) -ato, -àt változatban is gyakori (pl. Andreatta; Zanatta; Rizzatto, Rizzato; Ceccato; Copàt stb.; Rohlfs 1969: 454–5;  Tekavčić 1972: 182–3, 189–90; De Felice 1980: 316).
f) -utto, -utta, -ùt, -uto – Eredete bizonytalan, talán a lat. -ITTUS egyik folytatója. Funkciója: (hely- és apanevek végén) kicsinyítő  > családnév. Tipikusan friuli (előfordul még Kelet-Venetóban és szórványos Piemontban, Ligúriában)
: Biasutto, Biasutti, Blasutta, Blasùt; Zanutto, Zanuto, Zanùt
 (Rohlfs 1969: 457–8, De Felice 1980: 331).
g) -aio; -ario, -erio – A lat. -ARIUS  olasz kimenetelei, az első a toszkán változat (pl. Bottai, Carrai, Fornai, Panerai), míg a többi (a variánsokkal együtt) a nem toszkán regionális nyelvekben általános (pl. Ferrario, Vergerio, Molinari; Barbero, Barberi; Zavattero, Zavattaro). Funkciói: általában melléknévképző (argentarius ’ezüst-’), később foglalkozásnévképző (argentarius ’ezüstműves’) > családnév. Az -ario további variánsai délen: -aro, -aru (pl. Porcaro főleg Nápoly környékén), északon: -aro, -àr, -èr, -è, -à (pl. Pomaro Venetóban, Lombardiában), Korzikán -aghiu
 (Rohlfs 1969: 392–4, Tekavčić 1972: 34–7, De Felice 1980: 312, 314).
f) -ace, -aci, -achi, -éci – A görög -άκι(ον) kicsinyítő képző megfelelője. Funkciója: általános kicsinyítő és becéző képző, etnikumnévképző > családnév. Elterjedtségét illetően viszonylag ritka és déli: ilyen nevek a félsziget és Szicília göröglakta részein alakultak ki (pl. Antonaci, Billeci; Starace Nápolyban sűrű). Az -achi variáns csak Salentóban, „az olasz csizma sarkán” őshonos (pl. Petrachi, Arachii), az -aci Szicíliában (pl. Bombaci, Geraci, Squillace/Squillaci; Rohlfs 1969: 380, De Felice 1980: 311).
g) -ello kicsinyítő képző déli variánsai: Szardínia, Szicília és Salento területén -eddo, -edda, -eddu (pl. déli
Pusceddu, Porceddu); Campania, Calabria és Puglia területén -iello (pl. Panariello, Borriello, Rohlfs 1969: 403, De Felice 1980: 319, Marcato 2009: 78).
2. Prefixumok. – A családnévalkotás folyamatában a prefixumok jóval ritkábbak a képzőknél: az in-, inter-, intra- egyaránt délen, főleg Szicíliában gyakori. Az in- jelentése: vki ’vmely családhoz tartozik <benne van>’, vagy ’belép egy családba’ (Caffarelli 2004: 707), ill. egy bizonyos hipotézis szerint lehetne az arab ibn ’vkinek a fia’ továbbélése is, ha a második elem személynév (Marcato 2009: 75); De Felice szerint itt is csak „megerősítő” funkcióról van szó (De Felice 1980: 333). Példák: Indomenico, Incardona,(hasonulással:) Immarco, Impellizzeri stb. Az inter-, intra- esetében a  második elem mindig személynév, pl. Interbartolo, Intrabartolo (De Felice 1980: 333, Caffarelli 2004: 707, Marcato 2009: 75).

3. Az olasz családnevek földrajzi megoszlását bemutató források. –  Az alábbiakban olasz vonatkozású családnévszótárakat, felméréseket,  ill. internetes adatbázisok (térképpel is kombinált) verzióit mutatom be. 
A) Családnévszótárak. –
1. De Felice: Dizionario dei cognomi italiani (1978)
A legutóbbi időkig Emidio De Felice genovai nyelvészprofesszornak ez az immár legendássá vált névszótára szolgált a névtanos kutatók, ill. a laikus közönség legfontosabb, tudományos igényű forrásaként. A szócikkekben közölt, a területi megoszlásra vonatkozó adatok az 1974/75-ös telefonkönyvek feldolgozására támaszkodnak (két évvel később a szerző közreadott egy 1978/79-es adatokon nyugvó monografikus feldolgozást is: De Felice 1980). A családnévszótárban szereplő (és mutatóból visszakereshető) 15.000 családnév erősen bokrosított szócikkekben jelenik meg, melyekben a címszóhoz kapcsolható alakok felsorolása után (rendszerint még a név etimológiája előtt) következik az egyes névalakok területi megoszlásának ismertetése.

2. Caffarelli–Marcato: I cognomi d’Italia (2008)  
A közelmúltban a torinói UTET könyvkiadó gondozásában jelent meg ez a két kötetes, 1822 oldalas monumentális családnévszótár, melyben 60.000 (egyenként legalább 200 személy által viselt) családnév van feldolgozva. A terjedelem bővülésével párhuzamosan lehetőség nyílt a kisebb fokú bokrosításra. Ami a szócikkek felépítését illeti, itt is (a De Felicénél már látott elrendezés szerint) a földrajzi elterjedtség megjelölése szinte azonos fontosságú a név etimológiájával. (A szótár leíró, a módszertant is részletező bemutatása: Caffarelli 2008d).

B) Családnév-megoszlási felmérések. – Az olasz családnevek gyakoriságáról és területi megoszlásáról az olaszoknak általában is tudomása van; nem csoda hát, hogy e téma részletesebb és tudományosabb tárgyalása mindenképpen a szakirodalom egyik kiemelt feladata.
	Az utóbbi évtized legátfogóbb vizsgálatai Enzo Caffarelli összeállításában jelentek meg az általa főszerkesztett római „Rivista Italiana di Onomastica” hasábjain. – A „Frequenze onomastiche” („Névgyakoriságok”) c. sorozatban (Caffarelli 2004, 2005a, 2005b, 2006, 2007) tartományok szerinti csoportosításban olvashatjuk az első 100 tartományi és az első 30, a járási székhelyre vonatkozó, abszolút és relatív, valamit az összolaszhoz viszonyított  gyakorisági adatokat. Minden lista után kommentárok következnek, amelyekben számos névvel, ill. névtípussal kapcsolatban találunk a területi megoszlásra vonatkozó megállapításokat. – Caffarelli egy további vizsgálata az összolasz névanyag területi és tipológiai megoszlását és összefüggéseit veszi górcső alá (Caffarelli 2008c). A tanulmány egyrészt közli (tartományonként az első 500 családnevet véve korpuszként) a közös családnevek listáját, és olyan következtetésekre jut, mint hogy a határos Veneto–Lombardia–Emilia-Romagna tartományokban csak kb. 60 közös vezetéknév van; Szicília és Lombardia, Toszkána és Veneto, Szardínia és Abruzzo stb. között pedig alig vannak közös nevek, és ezek is csak a belső elvándorlás miatt (Caffarelli 2008c: 19). Másrészt tartományonként (ill. a 103 járási székhelyre lebontva) felsorolja és kommentálja az ott legjellemzőbb családnévtípusokat. Így például a legnagyobb lakosságszámú Lombardia tartományban a leggyakoribbak a helynévi, a népnévi eredetű, a lakókörnyezetre utaló, ill. a foglalkozásnévi családnevek, ritkábbak viszont a személynévi és a ragadványnévi eredetűek (Caffarelli 2008c: 19); ezzel szemben Szicíliában a helynéviek, továbbá az apa- és anyanévi eredetűek, valamint a foglalkozásnéviek dominálnak, míg Szardínián a fizikai vonásokat megőrző ragadványnév a leggyakoribb, ill. sok a növénynévi és állatnévi eredetű családnév (melyek mögött talán foglalkozások állhattak), ritkábbak viszont a helynévi és a személynévi eredetűek (Caffarelli 2008c: 21).
C) Interneten elérhető adatbázisok. –
1.www.gens.labo.net/ 
Fenntartásai ellenére (Caffarelli 2008b: 660) az Enzo Caffarelli által is „általánosságban  megbízhatónak” tartott (Caffarelli 2009a: 155) webhely három különböző grafikai megjelenítésű Itália-térképen mutatja meg a keresőmezőbe beírt családnevek elterjedtségét, ugyanakkor a gyakoriságot változó átmérőjű, megsűrűsödő körök mutatják. A webhely részletes elemzése és más statisztikákkal való összevetése során Caffarelli kimutatja, hogy a kétségtelenül fellelhető adateltérések és hibák okai a következők: a bázisként használt telefonkönyvi adatok informatizálása során a telefonkönyv ismétlés-jelének téves (gépi) értelmezéséből dupla nevek lettek, és problémát okozott az aposztrófos nevek feldolgozása is („szoftverhibák”); továbbá az újabb kori bevándorlás okán bekövetkezett számos változás nem tükröződik a névanyagban, mert 1996 előtti adatbázis feldolgozásáról van szó (Caffarelli 2009a).
2.www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani.php?ricCognomi….
A www.nomix.it webhely részéről van szó, ahová a „tutto sui cognomi” fülre kattintva lehet eljutni. A városneveket is megmutató Itália-térképen tartományonként abszolút számokkal, ill. a színintenzitás növelésével ábrázolják a gyakoriságot.
3.http://italia.indettaglio.it 
A jobboldalon megjelenő „cognome” („vezetéknév”) fülre kattintva tartományonkénti lekérdezésre van lehetőségünk (tehát pl. Fabian Venetóban), továbbá megtudjuk, hogy járásonként hány keresett nevű névviselő él (pl. Padovában 7,14 Fabian). Térképi megjelenítés nincs. Caffarelli ennek a webhelynek a megbízhatóságát vizsgálva szintén különböző összevető adatsorokat használ: a forrásmegjelölés hiányának kifogásolásán túl arra jut, hogy az adatok itt valószínűleg a telefonos adatbázis adatainak felszorzásával születtek meg (Caffarelli 2008b: 660).
4.www.cognomiitaliani.org
Ezen a webhelyen ábécében kereshető családnév-etimológiák vannak megadva, és a szócikkek első részében olvashatók információk a családnevek helyi kötődéséről is. Térképi megjelenítés nincs.
5.www.paginebianche.it 
Ez tkp. az egyéni telefon-előfizetők telefonkönyvének net-változata (mely össze van kapcsolva a közületi telefonkönyvvel: www.paginegialle.it); CD-változatban is hozzáférhető(k). Térképes megjelenítés nincs, de néhány, a névgyakoriságra,  ill. elterjedtségre vonatkozó adatot le lehet kérdezni (pl. a „contacognomi” azaz a „vezetéknévszámláló” kiírja, hogy hány ilyen családnevű ember él Olaszországban; megjegyzendő, hogy kissé félrevezető módon az „origine del cognome”, azaz „a családnév eredete” fülre kattintva jönnek ki a földrajzi elterjedtségi adatok, de itt is csak a gyakoriak). Caffarelli összehasonlító elemzésben ír a portálon megjelenő adatok megbízhatóságáról (Caffarelli  2009b: 398–400), és azt a következtetést vonja le, hogy (elsősorban a szintagmatikus névvariánsok, pl. Rossi, De Rossi, ill. a többelemű nevek, pl. Rossi, Rossi Doria  egybe- vagy különszámítása miatt) az összolasz adatokhoz viszonyítva jelentős eltérések mutatkozhatnak; megemlíti továbbá, hogy az összevetett adatok különbözőségének egyik oka a vonalas telefon-előfizetők számának radikális csökkenése.
5.http://cognome.alfemminile.com
Ez a webhely megadja a családnév összolasz abszolút gyakoriságát és annak a gyakorisági sorrendben elfoglalt sorszámát (pl. „Olaszországban 147 személy viseli a Fabian családnevet, ez a név a 22.496. a gyakorisági sorrendben.”). Járásra kivetített bontásban csak a járásonként 100-nál gyakoribb előfordulású nevekről ad információkat; térképes megjelenítés itt sincs. Caffarelli „teljesen megbízhatatlannak” tartja ezt a webhelyet (pl. tévesek a gyakorisági besorolások: még az első 100-ban sincsenek benn bizonyos nevek, nemhogy a megadott első ötben szerepelnének; továbbá nem létező alakok is fel vannak sorolva családnévként, Caffarelli 2008a: 305–6).
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Fábián Zsuzsanna

Geolinguistic specificity and geographical distribution of Italian surnames
Through the detailed linguistic description of the most important phonetic, morphologic, syntactic and lexical features of the Italian surnames the author indicates also their   geographical distribution. A brief  presentation of the most important Italian surname dictionaries, complex studies on distribution (published in „Rivista Italiana di Onomastica” by Enzo Caffarelli) and Internet pages informing about the frequency and the distribution  of Italian surnames is given in the second part of the study.
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