
C s u t a k  Vilhelm

1878—1936.

La 8 noiembrie 1878 în cartierul „Tatarszeg“ , comuna Zagon, — care 
este şi satul na t al al m a re lui s criitor Mikes Kelemen, — s-a născut Csutak 
Vilhelm.

Tatăl lui Csutak, Samuilă ' si mama sa Csákány Juliana, au fost tărani 
săraci, cari au luptat greu cu viaţa, dar puternic legaţi de pămînt. Ei nu 
posedă decît cîteva jugăre de pămînt.

Cursurile elementare Csutak Vilhelm le urmează acasă în comuna 
Zagon. Curînd se distinge printre elevii şcolii elementare, ceea ce face pe 
părinţii săi să-l lase să înveţe mai departe. Fratele său mai m a re - Solomon 
rămîne acasă ca ţăran agricultor. Vilhelm, după absolvirea celor patru 
clase elementare sê  înscrie la „Liceul Mikó“ din Sf. Gheorghe. Mai tîrziu 
la a c elaşi liceu, vine şi fr a t el e său mai mic, Almos, pe ca re Wilhelm îl 
aj u t ă şi-1 Îngrijeşte. Int re aceşti doi fraţi se î n ch e a gă o prietenie pînă la 
moa rte. * ■ .. ! ■

Primii trei ani, Csutak le duce greu. S e ob i ş n u i eşt e greu cu di sciplin a 
severă a l i ceului, e ş i bolnav şi slab. I n clasa IV-a este dej a, printre primii 
elevi ■ ai l i c e u l u i.

Csutak nu s-a despărţit de satul său şi n i c i nu s-a putut despărţi de 
el. In timpul vacanţelor a lucrat la cîmp ca oricare fiu de ţăran.

Csutak f i i n d cel mai b un elev a atras asupra s a atenţ i a p rofesorilor. 
Astfel, a aj u ns p î n ă la c l asa VIII-a. Ceilalţi elevi Şi-au ales dej a cariera, 
el şi-a ales cariera de j u ri s t .

La ba c a laure a t, răspunsurile lui excelente în limba latină, cun oşti n - 
ţele vaste istorice şi logice ale lui Csutak, atrag atenţia preşedintelui-comi- 
sarului guver n u lui Dr. Szadeczky K: Ludovic, p rofesor universitar, şi i n - 
sisţă pe lîngă noul bacalaureant, ca în locul c a r i e re i j ur idice să-şi a l ea gă 
cea de filozofie, ceea ce s-a şi întîmplat.

In anul 1898 îl gă'sim deja ca student în filozofie cu specialitatea 
istoria şi latina la Universitatea din Cluj. Şi aici se distinge cu o sîrguinţă 
de f ier. A învăţat şi a muncit mult, era de-altfel şi silit da aceasta pentru 
a-şi putea' complecta ajutorul ce-l primea de acasă cu premi ile ce le-a 
obţinut la diferite concursuri ştiinţifice.
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După term i n a rea studiilor şi a anului de m i l i t ă rie, în toamna anului 
1903 primeşte catedra de profesor suplinitor la Liceul Székely Mikó — 
acolo de unde plecase cu cinci ani în urmă.

Fig. 1. - Csutak Vilhelm

Csutak nu se angajează la sarcini mari, şi tocmai în aceasta constă 
geniul său. Işi urmează mai departe cercetările, iar în timpul liber face 
cercetări la Arhiva de Stat din Budapesta, pe urmă la Arhiva de Stat din 
Viena şi în arhiva financiară de război. In acele timpuri îl interesează docu-
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tnenteie erei „Bach“ ce a urmat revoluţiei din 1848 si ca rezultat al cerce
tărilor ştiinţifice din Arhiva de Stat din Viena a îmbogăţit şi dezvoltat 
liteiatura ştiinţifică referitoare la epoca lui Francisc Rákóczi al II-lea. 
Lucrarea ştiinţifică a lui Csutak este caracterizată prin cea mai mare 
grijă şi conştiinţă. Evenimentele şi izvoarele istoriei nu sînt văzute numai 
prin prisma istoriei din acea eră, ci cu ceva cu totul nou. El luminează 
chestiunile cele mai complicate pe baze materialiste.

Lucrările ştiintifice ale lui Csutak sînt în să  întrecute (de munca lui 
organizatorică ce şi-a dedicat-o pentru dezvoltarea muzeului Naţional 
Secuiesc. In anul 1906 este ales custodele muzeului. Muzeul în aceste 
timpuri a fost în peripeţie. Sau se va clădi un edificiu corespunzător pen
tru ca muzeul să poată deveni ceea ce a fost destinat de fondator, sau va 
rămîne o colectie. familiară de unde îsi vor lua obiectele mai de valoare 
muzeele centrale. Este de neînchipuit munca g rea  şi plină de eforturi ce a 
dus-o în aceşti ani alături de tovarăşu său de muncă — savantul László 
Francisc, — ca pe seama materialului înmagazionat în t;ălile. Liceului 
Mik6 să clădească o clădire corespunzătoare.

Ca rezultat al muncii lor în anii 1911 — 1912 se clădeşte clădirea 
de astăzi --=-- a muzeului. Marea majoritate a lucrărilor interiorului şi ale 
exteriorului se- termină abia la sfîrsitul anului 1913. Incă în cursul acestui 
an, în clădirea construită de arhitectul Kós Carol, se mută întregul mate
rial şi se începe aranjarea lui, pentru a-şi putea deschide porţile pentru 
public. Această lucrare pretenţioasă din punct de vedere ştiinţific este 
întreruptă de războiul mondial. Această stare de inactivitate a durat pînă 
în primăvara anului 1920, cînd din nou porţile muzeului au fost deschise 
publicului vizitator. Muzeul a primit cu cea mai mare bucurie pe savanţi, 
oameni de ştiinţă şi pe oricine altul, fără deosebire de rasă, naţiune sau 
pătură socială. Scopul muzeului era tocma i de a dezvolta sentimentul 
social. :

Munca lui Csutak în viaţa- muzeului, este o muncă aprofundătoare. A 
condus împreună cu Dr. László timp de 19 ani de zile lucrările. ştiinţifice 
şi administrative ale muzeului. După moartea acestuia în anul 1923 con
duce el singur munca muzeului' pînă în 1936, cînd încetează şi el din viaţă.

In 1933, Csutak descrie istoria construirii muzeului sub titlul „Kós 
Carol s i Muzeul Nat ional Secuiesc“.

Munca ştiinţifică dezvoltată în muzeu o descrie în „Almanahul pentru 
aniversarea celor 50 de ani de existenţă a muzeului“ sub titlul „Fondatorii 
muzeului şi dezvoltarea colecţiunilor lor de 50 de ani“’. Opera principală a 
lui Csutak „Almanahul pentru aniveisarea celor 50 de ani ai muzeului“ , 
s-a bucurat de o mare popularitate şi recunoştinţă din partea publicului. 
Din întreaga lucrare se revarsă un entuziasm de neînfrînt, dînd o putere 
sugestivă felului de dezvoltare a muzeului. Această lucrare cuprinde 800 
de pagini şi este colecţia cea mai complectă a lucrărilor ştiinţifice referi
toare la secuime.

In munca lui neînfrîntă, departe de grija morţii, a vrut să-şi termine 
lucrările ştiinţifice începute. A vrut să scrie o monografie detailată despre 
exilul lui Francisc Rákóczi al II-lea ce a urmat după înfrîngerea revoluţiei.

Işi dorea o bătrîneţe liniştită, linişte de care nu s-a bucurat în cursul 
vieţii sale.
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In această împrejurare s-a risipit ultima zi a vieţii sale.
In seara zilei de 14 mai 1936, în jurul familiei şi împreună cu priete

nul său savantul Barabás Samuilă, Csutak Wilhelm, simţindu-se rău s-a 
culcat, iar după cîteva ore a murit de o apoplexie cerebrală în /vîrstă de 
57 ani.

KABAY GAVRIL

Activitatea l i te ra ră :

Csutak V. : Ünnepi beszéd ,,A bécsi békekötés háromszázados évfor- 
dulój ának emlékére“ 1906 május 6 -án rendezett Bocskay ünnepélyen. Ev. 
Ref. Székely Mikó-Koll. Értesítője az 1905-6. isk. évrol.

Csutak V . : Háromszék felkelése a Rákóczi szabadságharc elején. Ev.
Ref. Székely Mikó-Koll. Értesítője az 1906-7. isk. évrol.

Csutak V. : Az utolsó gyulafehérvári országgyűlés. (Klny. a z ' EME
VII. vándorgyűlésének Emlékkönyvéből. 1910).

Csutak V. : Adatok Háromszékvármegye Bach-korszakbeli közművelő
dési és közgazdászi történethez. 1910.

. Csutak V.: Bara bás Samu. (Kiny. a Székely Nép 1910. évf.-ból). 
Csutak V . : A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó-Kollégium 

története 1859-1909. ( 191O).
Csutak V. : Adatok a Ref. Székely Mikó-Kollégium 1917— 18. évi tör

ténetéhez. ( 1918).
Csutak V.': A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek 

ötvenéves fejlődése. (Emlékkönyv a Székely N. Múzeum ötvenéves jubi
leumára, 1929).

Csutak V . : Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalfölden 1707— 11- 
ben. (u. o.). . *

Csutak V . : Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubi
leumára. Szerkesztette : ==, 1929. '

Csutak V. : Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. 1933.
Csutak V. : A Székely Nemzeti Múzeum története és -kulturális jelen

tősége. EME XII. vándorgyűlésének Emlékkönyve, 1934.
Csutak V. és László F . : Jelentés ., a Székely • Nemzeti Múzeum évi

állapotáról 1908—9-től 1915-ig bezárólag.
A mai scris în următoarele ziare si reviste: Geneal. Füzetek, SzéT 

kely Nemzet ( 1904-), Nép ( 1904-), Erd. Múzeum ( 1901), Erd.
Helikon (1933), Ifju Erdély (1934), stb. .
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