
 
 

Ez da anitz luzatuko/ Ez da asko 

luzatuko/ ?Ez da gehiegi luzatuko 
 

 

Anitz, askoren parekoa 

 
Anitzek aditzarekiko komunztadura singularrean nahiz pluralean egin 
dezake; gehienetan, izenaren ezkerrean agertzen da, baina eskuinean ere 

ezar daiteke, eta izena beti mugagabean deklinatuko da. 

 

Anitz dendatan saltzen dira halako txapelak, eta turistek erosten dituzte. 

 

Anitz asko hitzaren parekoa da adiera batzuetan: 

 

Lagun horiek anitz estimatzen ditut. = Lagun horiek asko estimatzen ditut. (zenbatzailea) 

Anitz lagun bildu dira plaza.  = Lagun asko bildu dira plaza.  (zenbatzailea)  

Euskal Herriko anitz etxetan ikusten da eguzki-lorea atea.  = Euskal Herriko etxe askotan… 

“Emakume anitz, errealitate anitz”. = “Emakume asko, errealitate asko”. 

Ez da anitz luzatuko. = Ez da asko luzatuko. (aditzondo) 

Anitz bizitzeko esperantza. = Asko bizitzeko esperantza. (aditzondo) 

  

Oso eta txit ere baliokideak izan ditzake: anitz handia / oso handia  

 

Haur txikia daukate, eta maitagarria da anitz (oso). 
Anitz (Oso) txikia.  
Anitz (Oso) ongi.  
Anitz (Oso) gaztetua dago kirola egiten hasi denetik.  

 
 

Beti ez dira parekoak 

 

Anitzek euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, 

Euskaltzaindiak gomendatzen du hitz hori izenondo gisa ez erabiltzea, 

eta *industria anitza eta antzekoen ordez askotariko industria bezalakoak 

erabiltzea. 

 

Anitz ez da gaztelaniazko plural hitzaren euskarazko ordaina. Horretarako 

hobe honako hauek erabiltzea: askotariko industria, ideologia plural, 

denetariko jendea… 

 

https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=aditzondo&antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=410&lang=eu&bila=bai
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=aditzondo&antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=410&lang=eu&bila=bai
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=410&lang=eu&bila=bai&sarrera=izenondo


 
*Herri honetan ideologia anitz daude, eta guztiok elkarrekin bizi behar dugu. (askotariko 

ideologia / ideologia plurala) 

*Jende anitza bildu da euskararen aldeko jaian. (denetariko jendea) 

*Herri anitza, herri aberatsa. (herri plurala) 

Bide batez, hitz hauek ere ez dira zuzenak:  
 

balioanitz (> balioaniztun) 
aldeanitz (> aldeaniztun) 
eleanitz (> eleaniztun) 

 

Asko eta gehiegi ez dira berdin 

 

Ez dut gehiegi ikasi azterketarako. ≠ Ez dut askorik ikasi azterketarako. 

Ez dut gehiegi ulertzen teknologia berriez. ≠ Ez dut asko(rik) ulertzen teknologia berriez. 

Ez naiz gehiegi kezkatu. ≠ Ez naiz askorik kezkatu. 

Aurreko adibideetako esaldiak zuzenak izanik, ez dute esanahi bera. 

Egokiak dira denak, baina zein da haien arteko aldea? Gehiegirekin 

“behar baino gehiago, egoki den neurritik gora” adierazten da; askorekin, 

“ugaritasuna, kopuru handia”. 

Azkenaldian asko ugaritu den kalkoa eratzen da gehiegirekin. Erdaraz –
gaztelaniaz zein frantsesez–, demasiado(s)=mucho(s) adjektiboak berdin 

erabiltzen hasi dira, eta erabilera berri horrek ia erabat jan dio lekua 
erabilera arruntari: 
 

No he estudiado mucho. > No he estudiado demasiado. 

No me apetece mucho. > No me apetece demasiado. 

Eta molde hori kalkatzetik dator okerra:  

*Ez dut gogo gehiegi. (> Ez dut gogo handirik / gogo askorik).  

*Ez dira gehiegi kezkatzen. (> Ez dira askorik kezkatzen). 

*Ez zait gehiegi interesatzen. (> Ez zait asko interesatzen).  

 

Ondo dago “gehiegi ez ikastea”; baina hori denean esan nahi duguna, 

alegia: 
 
Ez dut ikasi gehiegi. (ez dut behar baino gehiago ikasi, neurritik gora ikasi) 

Ez dut ikasi askorik. ( kopurua, zenbat ikasi) 

 
 
 



 
 

Oro har, nahikoa da oinarrizko zentzuari eustea, kalko itsuan erori gabe. 
 

*Ez daukat diru gehiegi, ez dakit nahikoa izango dugun. [kalkoa, diru askorik esan nahi 
denean]. 
 
Ez dut gehiegi jan. [egoki, neurriz jan dudala adierazteko]. 
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