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Országh László halálával az osztatlan filológia távozott el közülünk. 
Amikor Országh úgy látta, korszerű angol-magyar és magyar-angol 

szótárra van szükség, hatalmas, következetes és szakszerű anyaggyűjtés-
sel, -rendezéssel és -minó'sítéssel szerkesztett egyet egyre táguló nagyság-
rendben. Amikor azt tapasztalta, új angol leíró nyelvtan nélkül nem 
léphet eló're az oktatás, Kónya Sándorral társszerzó'ségben írt egyet, 
analitikus szemlélettel, bó' példatárral, gazdag mutatóval (Angol nyelv-
tan, 1944; Rendszeres angol nyelvtan, 1957). Aki végigtanulmányozza, 
abban magyar anyanyelve is tudatosabban él. Amidó'n úgy ítélte, hogy a 
hazai anglisztikának filológiai elsősegélyre van szüksége, összeállította 
Bevezetés az angol nyelv- és irodalomtudomány bibliográfiájába című 
munkáját (1943). Ha arra a következtetésre jutott, hogy a magyar 
amerikanisztikát csak összefoglaló művekkel lehet megalapozni, megírta 
Az amerikai irodalom történetét (1967) és Bevezetés az amerikaniszti-
kába című tankönyvét (1972), melyben sorra vette az amerikai törté-
nelem, szépirodalom, oktatásügy, könyvtárügy, kulturális alapítványok, 
tömegszórakoztató és tömegbefolyásoló eszközök, a szépművészetek, a 
zene, a filozófia, a vallás, az amerikai angol nyelv és a folklore tudo-
mányterületét, mindenütt kritikailag megrostált, sokoldalúan eligazító 
és útnak indító tárgyi és könyvészeti tudnivalókat közölve és közve-
títve. Világosan látva egy új magyar értelmező szótár elkészítésének 
nemzeti közművelődésünkben való korszakos jelentőségét, Bárczi 
Gézával közösen főszerkesztőként irányította A magyar nyelv értel-
mező szótárának kiterjedt munkálatait. A mű 1959 és 1962 között 
látott napvilágot, hét kötetben, 7416 oldalon. 

1 Országh László tudományos munkásságának bibliográfiáját 1. az 
Angol Filológiai Tanulmányok XI. kötetében (szerk. Némedi Lajos és 
Pálffy István, Debrecen, 1977), 2 3 1 - 2 3 9 . 
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S mindemellett Országhnak magyar-angol és magyar-amerikai 
kapcsolattörténeti tanulmányokra is maradt ideje és energiája (James 
B o g d a n i , m a g y a r f e s t ő I I I . V i l m o s é s A n n a k i r á l y n ő u d v a r á b a n , 1937; 
Magyar utazók Angliában 1842-ben, 1938; Adalék az angol renaissance 
magyarság-képéhez, 1942; Magyar tárgyú angol renaissance-drámák, 
1943; Marlowe magyar forrása, 1943; Misztótfalusi Kis és az első 
magyar könyv Amerikáról, 1958; Shakespeare in Hungary, 1959 -1963; 
Angol eredetű elemek a magyar szókészletben, 1977). ' 

Országh László úgy rendelkezett, hogy teljes csendben, a nyilvános-
ság kizárásával, szülővárosában, Szombathelyen temessék el. Halálát 
utolsó magánügyének tekintette. Életműve azonban közügy; emlékét 
munkái, szikár s szigorú - mégis oly szeretetteljes, segítőkész és jóindu-
latú - alakját tanítványai és munkatársai, felszikrázó iróniáját közeli s 
távoli ismerősei egyaránt megőrzik. 
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