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A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Bölcsészettudományi Karán
alapított Németh László Szakkollégiumának azonos nevű jogelődje 1987-ben alakult, az ország
harmadik szakkollégiumaként a Bibó István és a Rajk László Szakkollégium után. Elsődleges célja
a tehetséggondozás volt: a szakmai képzés és önképzés tanrenden kívüli lehetőségeinek
biztosítása érdeklődő hallgatóink számára.
Szakkollégiumunk elsősorban a bölcsészeti jellegű tudományok művelőit vonzotta. Mindenekelőtt
a filozófia, a politikai tudományok, a történettudományok, az irodalomtudomány és a nyelvészet
iránt érdeklődő diákok vettek részt foglalkozásain. Létezésünk és rendezvényeink nem
nélkülözték az ellenzékiség hangulatát.
A Szakkollégium nyújtott otthont az alternatív társadalomtudományi gondolkodás különböző
ágazatainak. A szociológiai-politológiai irányok mindenekelőtt a híressé vált velemi – később
Jégpince-beli – hétvégi szemináriumokon mutatták meg erényeiket, az alternatív pedagógiai
konferenciák egyik legjelentősebbje is itt volt 1989-ben (a legfontosabb iskolai reformátorok
részvételével).
1988-ban A zsidókérdésről címmel, 1991-ben Vízjelek (Alternatív iskolák, pedagógiák Magyarországon)
címmel jelent meg két legfontosabb tanulmánygyűjteményünk e konferenciák anyagából.
Ma már kétségtelen, hogy a rendszerváltás előtti évek fontos szellemi mozgalmaiban vettek részt
a szakkollégium tanárai és oktatói, rendszeres előadóink között a legutóbbi két évtized politikai és
gazdasági közszemélyei szerepelnek.
Kollégiumunk két orgánumot működtetett. Kilátó címmel Tokaji Nagy Erzsébet szerkesztésében
elsősorban a főiskolai életre gyorsabban reagáló írások jelentek meg, a Jelentkezünkben pedig – a
Fűzfa Balázs szerkesztésével később BÁR-rá átalakuló társadalomtudományi folyóiratban és
annak könyvsorozatában – a terjedelmesebb, elméletibb jellegű dolgozatok és szépirodalmi írások
láttak napvilágot. Az előrelátó tehetséggondozás jegyében itt publikált először a nyolcvanas évek
végén, kilencvenes évek elején a mai kortárs irodalom három jelentős költője-írója: Szabó T.
Anna, Dragomán György és Jónás Tamás, akikkel máig élő kapcsolatot ápolunk.
A Szakkollégium a 2000 körüli években újra felvirágzott (1997-ben indult a BÁR), majd néhány
évvel ezelőtt az anyagiak teljes elapadásával, átmeneti jelleggel megszűnt, vagy inkább szünetelt
tevekénysége. Korábban a támogatást a Soros Alapítvány, az ezredforduló körüli években pedig
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította. Az infrastruktúrát – a
Szakkollégiumnak saját irodája és kézikönyvtára is volt – a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
adta, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának jogelődje.
A Nyugat-magyarországi Egyetem 2008-as alapítása után, 2010-ben a Szakkollégium harmadik
felvirágzásának lehetőségét elsősorban a bölcsész- és társadalomtudományok szakos hallgatói
aktivitásában láttuk, szervezési előzményei pedig a 2008-ban indult Weöres Sándor Olvasótábora
és Nyári Egyeteme, számtalan kari, intézeti, tanszéki rendezvények hallgatói részvétele, az
interdiszciplinaritás jegyében tervezett tehetséggondozási aktivitások, melyeket a következő
tanévek egyik legfontosabb stratégiai pillére intézményünk fejlődésének, a helyi kulturális,
gazdasági és társadalmi intézetekkel való együttműködésének.
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