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A Vámbéry Rusztem emlékérem alapításáról  a Magyar Kriminológiai Társaság 1984.évi 
közgyűlésén hozott határozatot. 

Az elhatározás azért született  mert Vámbéry a századforduló radikális értelmiségének 
kiemelkedő képviselőjeként a kriminológia első kinevezett tanára volt, a kriminológia egyik 
első hazai művelője aki behatóan foglalkozott a fiatalkori bűnözéssel.  

Mint jogász, kriminológus számos ilyen tárgyú művet írt. 1896-tól részt vett a büntető jogi 
tárgyú törvények előkészítésében  1913-ban pedig mint a Királyi Tábla bírója vonult vissza. 
Tanított a budapesti egyetemen, egyébként művelt emberként a Századunk c. folyóirat 
szerkesztője  József Attila pártolója, végül ha szükséges volt védőügyvédje is.  

  

A díjazott ma nem Vámbéry Rusztem, hanem Vaskuti András bíró úr. Illik - e a díjazott 
életútja annak a kiemelkedő személyiségnek az életútjához akiről a díjat elnevezték? Úgy 
vélem a díj csak akkor lehet értékes az adott személy elismeréseként, ha ez megállapítható. 

Vaskuti bíró úr  pályájának kezdetétől kiemelkedő színvonalon látta el hivatását. Már 
pályakezdőként meghatározó személyiség volt bíró kortársai számára. Ez egyenesen vezetett 
oda, hogy hat havi debreceni száműzetésbe részesítették, ahol még további hat hónap 
eltöltésére kért engedélyt, hogy az általa megkezdett munkákat tisztességgel befejezhesse.  

Első nagy ügye az u.n. szkinhed ügy volt még a rendszerváltozás előtt, amely természetesen 
állam elleni ügyként indult, azonban az eljáró bíró az ügy lényegét – nem kis bátorságot 
tanúsítva – felismerve köztörvényes ügyként bírálta el.  

Amennyiben lehetne olyat mondani bíróra, hogy „sztár” úgy ebben a laudációban is 
elhangozna ez a szó. Munkáját a Fővárosi Bíróságon látja el tanácselnökként, „amelyet 
minden esetben ő elnököl”. Elkötelezett híve a fiatalkorúak bírósága igazságszolgáltatása 
fejlesztésének. 

Tanított a Károli Egyetemen és tanít az ELTÉ-n az egyetem tiszteletbeli tanáraként. 

Meghatározó jelenség a bíróságon  jó bíró, kiváló judiciummal és bátorsággal rendelkező 
kultúrember. 

Gyakorló jogász aki hivatásának részeként tekinti a tanítást, a tapasztalat átadást és a hazai 
büntetőjog, valamint kriminológia állandó munkálását.          


