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Zágoni Mikes Kelemen falujában született 1878. november 8-án, Zá- 
gon ,,Tatárszeg“ nevű negyedében. Szülei párholdas, földhözragadt 
szegényemberek. Apja Csutak Sámuel, anyja Csákány, Juliánná, a min
dennapi élettel nehezen küzdő emberek. Gyermekkorának zsenge éveit Zá- 
gonban tölti. Elemi iskoláit otthon, Zágonban végzi. Társai közül hamar 
kitűnik, ami arra készteti szüleit, hogy tovább taníttassák. Salamon bátyja 
otthon marad földművesnek, Vilmost pedig a négy osztály elvégzése után 
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-Kollégiumba íratják be, hogy mire 
Almos öccse is odaserdül, támogassa és taníttatásáról gondoskodjék. Ez a 
kapcsolat a két testvért sírig tartó barátsággal forrasztotta össze. A kol
légium első három éve nehézségek között telt el. Sokat betegeskedett, 
gyenge szervezete nem bírja a kollégiumi szigorú fegyelmet. Ezekben az 
években nem is emelkedik ki évtársai közül. A szigorú életmód lassan meg
edzette. Negyedikes korában már az elsők között találjuk. A falutól egy 
percre sem szakadt el. Nem is szakadhatott, mert a vakációk alatt éppen 
úgy kivette részét az otthoni munkából, mint akármelyik korabeli falusi 
legény. így teltek évei váltakozva a Székely Mikó-Kollégiumban, ahol mint' 
első tanuló, nem egyszer vonja magára tanárai figyelmét. Közeledik a 
nyolcadik osztály vége. Az életbe kilépő diákok pályát választanak. Csutak 
Vilmos a jogi pályát választja. Kitűnő feleletei az érettségin a történelem
ből és latinból feltűntek dr. Szádeczky K. Lajos egyetemi tanárnak, aki az 
érettségi vizsga kormánybiztosa volt. Szádeczky annyira el volt ragadtatva 
Csutak Vilmos széleskörű történelemtudásától, logikájától, hogy rábeszélte 
az éretté nyilvánított diákot, hogy jogi pálya helyett a bölcsészetit vá
lassza. így is történt. Az 1898. évben már a kolozsvári egyetemen talál
juk, mint történelem és latin szakos tanárjelöltet. Itt is vasszorgalmával 
tűnt ki többi diáktársa közül. Tanult és dolgozott. Anyagilag is rá volt 
utalva, hogy a pályadíjakkal pótolja az otthonról kapott támogatást. Ön- 
kéntesi évének leszolgálása után, elfoglalja Alma Matere, a Székely Mikó- 
Kollégium segédtanári állását. így lett az 1903. év őszén tanár ott, ahon
nan öt évvel azelőtt indult az életnek. A kis keretek között is nagy fel
adatokra vállalkozik. Éppen itt bontakozik ki teljes egészében zsenialitása: 
szűk lehetőségek közepette nagyot alkotni. Folytatja tudományos kutatá
sait. Szabadidejében kutatásokat végez a Budapesti Országos Levéltárban, 
majd 1908-ban a Bécsi Állami Közös Pénzügyi és Hadilevéltárban. Ebben 
az időben az 1848-as szabadságharcot követő Bach-korszak okmányai ér-
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dekelték. A Bécsi Állami Levéltárban folytatott több hónapos munkájának 
különös eredménye az, hogy számos új adattal gazdagította a II. Rákóczi 
Ferenc korát tárgyaló tudományos irodalmat.

1. kép. Csutak Vilmos.

Csutak Vilmos tudományos munkáját a lehető legnagyobb gondos
ság és lelkiismeretesség jellemzi. Sokszor nemcsak az akkori divatos törté
nész szemüvegén keresztül nézi a kútfőket, hanem egészen újszerű szem
lélettel. Valósággal materialista alapon vet fényt a legbonyolultabb kér
désekre.
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Csutak Vilmos tudományos, irodalmi m unkásságát messze túlhaladta 
a Székely Nemzeti Múzeumnál kifejtett szervező tevékenysége. 1906-ban 
került a inúzeummmal közelebbi kapcsolatba, amikor múzeumőrré válasz
tották. Ebben az időben a múzeum sorsfordulat előtt állott. Vagy építenek 
a múzeum számára egy megfelelő hajlékot, ahol fejlődhetik és azzá lehet, 
aminek alapitónője, özv. Cserey Jánosné szánta, vagy megmarad egy csa
ládi gyűjteménynek, ahonnan az értékesebb múzeuális tárgyakat felszedik 
a központi múzeumok. Szinte elképzelhetetlen az a nagy erőfeszítés és ki
tartó munka, amit éveken keresztül vívott tudós múzeumőr társával, dr. 
László Ferenccel együtt azért, hogy a Székely Mikó-Kollégium helyiségei
ben elhelyezett múzeumi anyag számára egy megfelelő épületet építsenek. 
Kitartó szívós munkájuk eredményeképpen az 1911— 12. években felépül a 
múzeum mai épülete, de a külső és belső munkálatok nagyrésze csak az 
1913. év végén nyert befejezést. Még ebben az évben átköltöztették az 
összes múzeumi anyagot a Kos Károly által tervezett új épületbe és hozzá
kezdtek az anyag kiállításához, hogy igy a nagyközönség részére meg
nyissák a múzeum kapuit. Ezt a nagy szaktudást és szorgalmat igénylő 
munkát a világháború szakította félbe. A kényszerszünet egészen 1920 
tavaszáig tartott. Akkor, ha szerény keretek között is, de a múzeum meg
nyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A cél az volt, hogy a múzeum mun
kájával mindenkor a legtisztább és legönzetlenebb szociális érzést táplálja. 
Mindenkit, tudóst és érdeklődőt, egyaránt szívesen lásson.

Csutak Vilmos munkája mélyreszántó a múzeum életében. Tizen
kilenc éven át dr. László Ferenccel együtt (László 1925. évben bekövetke
zett haláláig) végezték a múzeum adminisztrációs és tudományos mun
káit, azután pedig egyedül, 1936-ban bekövetkezett haláláig. A Székely 
Nemzeti Múzeum új épülete megépítésének történetét 1933-ban: „Kós Ká
roly és a Székely Nemzeti Múzeum'1 címen megjelent dolgozatában írta 
meg.

i< Múzeumi munkásságát a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvében 
megjelent „A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek öt
ven éves fejlődése" című dolgozatában írja le részletesebben. Munkásságát 
'élete főmüvével, az általa szerkesztett „Emlékkönyv a Székely Nemzeti Mú
zeum ötvenéves jubileumára" tetézi be. Munkája a legnagyobb elismerést 
váltotta ki. Az egész munkából törhetetlen lelkesedés árad, szuggesztív 
meggyőző erővel adja a múzeum fejlődésének képét. Az Emlékkönyv 
nyolcszáz oldala, huszonöt év múlva is a Székelyföldre vonatkozó tudomá
nyos értekezések legteljesebb gyűjteménye.

A sok intézmény gondja, melynek vezetése nagyrészt a Csutak Vil
mos vállain nyugodott, felőrölte őserejét. Alkotó lázas munkája közben 
nem a halálra készül, hanem megkezdett tudományos munkáit akarja be
fejezni. Részletes monográfiát készült írni a Rákóczi szabadságharc leve
rése utáni bújdosás történetéről. Csendes öregséget óhajtott, nyugalmat, 
amiben egy egész életen át nem volt része. Igv köszöntött rá az utolsó 
nap, amikor családja körében, öreg tudós barátjával, Barabás Samuval 
töltötte az estét. Hirtelen főfájásról panaszkodott, s utána pár óra múlva, 
1936. május 14-én, agyvérzés ölte meg, ötvenhét éves korában.
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IRODALMI MUNKÁSSÁGA:
*

Csutak V.: Ünnepi beszéd „A bécsi békekötés háromszáz,ado-s évfordulójának em 
lékére" 1906 május 6-án rendezett Bocskay ünnepélyen. Ev. Ref. Székely Mikó-Koll. 
Értesítője az 1905—6. isk. évről.

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

Csutak V.: Az utolsó gyulafehérvári országgyűlés. (Klny. az EME VII. vándor- 
gyűlésének Emlékkönyvéből. 1910.

Csutak V.: Adatok Háromszék vármegye Bach-korszakbeli közművelődési és köz
gazdászt történetéhez,- 1910.

Csutak V.: Barabás Samu. (Klny. a Székely Nép 1910. éví.-ból.)
Csutak V.: A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó-Kollécrium története 

1859— 1909. (1910.)
Csutak V.: Adatok a Ref. Székely MiÍró-Kollégium 1917— 18. évi történetéhez. (1918.)
Csutak V.: A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek ötvenéves 

fejlődése. (Emlékkönyv a Székely N. Múzeum ötvenéves jubileumára, 1929.)
Csutak V.: Bujdosó kurucok Moldvában és H avasalföldén 1707— 11-ben. (u. o.)
Csutak V.: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. S zer

kesztette: —. 1929.
Csutak V.: Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. 1933.
Csutak V.: A Székely Nemzeti Múzeum története és kulturális jelentősége. EME 

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

1908—9-től 1915-ig bezárólag.
Irt még a következő lapokba és folyóiratokba: Geneal. Füzetek. Székely Nemzet 

(1904—), Székely Nép (1904—), Érd. Múzeum (1901), Érd. Helikon (1933), Ifjú Erdély 
(1934), stb. —

IRODALOM:

Magyar írók élete és munkái. IV. köt. 1182—3. 1.
Századok, 1914/5. (Hellebrant). — Petrik, 1901—10. Bp. 1917, —
Osvát. Nagyvárad, 1928. — ÉMIB. Kolozsvár, 1929, 31. — Gutenberg. VIII.
Bp. 1931. (Jancsó E.) — Révai. XXL U. o. 1935. — P. Hírlap 1936. V. 15. 
Kozocsa. Bp'. 1939. — Kós K., Csutak Vilmos. Pásztortűz 1934. —
Vikár Éva: Magyar Művészet VI. évf. Bp. 1930. 356—358. 1.
Konsza Samu: Az építő. Emlékezés Csutak Vilmosra. Felolvasta 1946. május 14-én 

Csutak V. halálának tízéves évfordulóján. ( (Kéziratban.)
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