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1907. október 25-én született Szombathelyen. Régi 

polgárcsaládból származott. Édesapja Pekker László ügyvéd, 

városi képviselő majd vármegyei főügyész, Szombathely Szépítő 

Egyesületének elnöke volt. A család 1925-ben az anyai 

nagyszülők iránti tiszteletből felvette az Országh nevet. 

Országh László a századforduló dinamikus fejlődésű 

Szombathelyének hétköznapjaiban szocializálódott. 

Szombathelyen érettségizett, a premontrei gimnáziumban. 

Egyetemi tanulmányait, mint a pesti Eötvös Kollégium 

növendéke kezdte, majd ösztöndíjjal a floridai Rollins College-ban fejezte be. 

1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-től az Eötvös Kollégium tanára volt. 1942-

től a budapesti bölcsészkar angol irodalomtörténeti tanszékén oktatott, majd 1947- 1969-ig - 

néhány év megszakítással – a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen az angol nyelv 

és irodalom tanszékvezető tanára volt. Főszerkesztőként irányította a hétkötetes Magyar 

Nyelv Értelmező Szótárának elkészítési munkálatait, amely 1962-re készült el,és a következő 

évben Akadémiai Díjjal tüntették ki. 

A neve alatt kiadott angol-magyar és magyar-angol szótárak egymilliót meghaladó 

példányszámban jelentek meg. Ő vezette be Magyarországon és Európában is az elsők között 

az angol szavak kiejtésének a jelölésére használt nemzetközi fonetikai jeleket. 

USA-beli tanulmányútjai révén jelentős mértékben járult hozzá az amerikanisztika 

magyarországi fejlesztéséhez is. Fő kutatási területe az angol-, és amerikai irodalom története 

volt. A londoni Institute of Linguists 1970-ben szaktudománya művelésében elért 

eredményeiért jubiláris aranyérmével tisztelte meg, az angol kormányzat pedig hetvenedik 

születésnapján, 1977-ben az angol nyelv és kultúra terjesztésében vállalt szerepéért a brit 

birodalmi lovagrend parancsnoki kitüntetését (C. B. E.) adományozta neki, Magyarországról 

elsőként. 

A nyelvtudós lexikográfiai munkássága nem merült ki a szótárszerkesztésben. Fő kutatási 

területe az angol és amerikai irodalom története volt, de foglalkozott az angol - magyar 

művelődési kapcsolatokkal is. Kutatásainak köszönhetően ismerhettük meg a 18. századi 

angol utazók Savariával kapcsolatos feljegyzéseit. 

Nem csak a szavakat, de az embereket is jól ismerte. Diákjai az egyetemi professzorban 

felfedezhették a felülemelkedésre képes világpolgárt, valamint a szigorú etikájú, ám nyitott, 

demokratikus szellemű embert. Országh Lászlóhoz valóban ragaszkodtak tanítványai, mert 

érezhették, hogy az igazi professzor sokkal több a jó tudósnál, példakép, akinek a puszta 

jelenléte nagyobb erőfeszítésre képessé teszi a hallgatókat. 

A nyelvész, irodalomtörténész 1984. január 27-én hunyt el Budapesten. Hamvait 

végakaratának megfelelően a szombathelyi szalézi templomban lévő családi kriptában 

helyezték örök nyugalomra. 

 

Születésének 100. évfordulóján a debreceni Egyetem campusán sétányt neveztek el róla, 

Budapesten egykori lakásának falán, és Szombathelyen Batthyány téri szülőházának falán 

pedig emléktáblát helyeztek el. 
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