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ABANDON
with reckless abandon  féktelen vakmerőséggel / hevességgel

Our team attacked with reckless abandon. | Csapatunk féktelen hevességgel támadott.
ABILITY
to the best of one’s ability  legjobb tudása szerint; teljes erőbedobással

You are expected to carry out your duties to the best of your ability. |
Elvárjuk, hogy legjobb tudása szerint végezze el kötelességét.
ABOUT
out and about, be  már jobban van; felgyógyult; újra egészséges

Three days after the operation, the patient was already out and about. |
Három nappal a műtét után a beteg már jobban volt.
up and about, be  már fel tud kelni; már nem fekvőbeteg
A: How is Debra? B: She is up and about. | A: Hogy van Debra? B: Már
fel tud kelni.
ABOVE
as mentioned above  mint már említettem

As mentioned above, this sum is two million dollars. | Mint már említettem, ez az összeg kétmillió dollár.
from above  felülről; fentről; magasabb helyről
The order came from above. | A rendelet fentről jött.
from the above  a fentiekből; az előbb elhangzottakból
It follows from the above that the verdict is wrong. | A fentiekből következik, hogy az ítélet helytelen.
over and above something  valamin felül
I always give a bit more tip over and above the minimum. | Én mindig
adok egy kis extra borravalót a minimálison felül.
ABSENCE
in someone’s absence  valaki távolléte idején

Somebody will take over my job in my absence. | Távollétem idején
valaki átveszi az állásomat.
in the absence of something  valami hiányában
The suit was dismissed in the absence of sufficient evidence. | A keresetet kellő bizonyíték hiányában elutasították.
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ABSENTIA
in absentia  valakinek a távollétében

Dean was sentenced to five years of prison in absentia. | Deant távollétében öt év börtönbüntetésre ítélték.
ABUNDANCE
in abundance  bőven; bőségesen; nagy számban

In Venezuela, oil fields are in abundance. | Venezuelában bőségesen
vannak olajmezők.
ACCIDENT
by accident  véletlenül

Many discoveries are made by accident. | Sok felfedezés véletlenül történik.
by accident or (by) design  akarva vagy akaratlanul; nem lehet tudni,
miért
By accident or by design, the price of oil began to rise. | Nem lehet
tudni, miért, de az olaj ára emelkedni kezdett.
by accident than (by) design, more  inkább véletlenül, mint szándékosan
Ronaldo scored this goal more by accident than by design. | Ronaldo
inkább véletlenül, mint szándékosan rúgta ezt a gólt.
ACCORD
of one’s own accord, do something  önszántából / a saját akaratából /

saját jószántából csinál valamit
The eyewitness came forward of his own accord. | A szemtanú önszántából jelentkezett.
ACCORDANCE
in accordance with something  valaminek megfelelően; valami értel-

mében / szerint
We are obligated to act in accordance with the contract. | Kötelességünk a szerződés értelmében cselekedni.
ACCOUNT
by all accounts  értesülések szerint; azt mondják

By all accounts, Fred lost five thousand dollars at the casino. | Azt
mondják, Fred ötezer dollárt veszített a kaszinóban.
by one’s own account  saját állítása szerint
By his own account, Roy did not see the accident. | Saját állítása szerint
Roy nem látta a balesetet.
of no account, be  jelentéktelen; nem fontos; lényegtelen
This little setback is of no account. | Ez a kis hanyatlás lényegtelen.
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