
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök 

Várszegi Imre 1946. január 26-án született Sopronban, 

szülei egyedüli gyermekeként. Édesanyja a soproni 

polgári családból származó Horváth Rozália, édesapja 

pedig a szlovák-sváb nagyesztergári altiszti családból 

származó Várszegi (1935-ös névmagyarosítása előtt: 

Vobrák) Ferenc. 

Középiskolai tanulmányait a soproni Állami Berzsenyi 

Dániel Gimnáziumban végezte. Érettségi után 1964-ben 

belépett a Pannonhalmán a Szent Benedek Rendbe. Itt 

vette fel az Asztrik szerzetesi nevet, és itt tanult teológiát 

a Főapátság Szent Gellért Hittudományi Főiskoláján. 

Közben, 1968-ban besorozták katonának. Kétéves 

katonai szolgálatát Baján, Budapesten és Sormáson 

teljesítette. Leszerelés után egy évvel fejezte be teológiai 

tanulmányait. Pannonhalmán szentelték 1970 február 8-

án diakonussá, 1971. augusztus 29-én pedig pappá. 

1971 és 1976 között Budapesten az ELTE BTK-n történelem-német szakán tanult, majd 

egyetemi tanulmányai befejeztével középiskolai tanári diplomát szerzett. Utolsó éves 

egyetemistaként 1975/76-ban gyakorló tanárként működött a győri Czuczor Gergely Bencés 

Gimnáziumban. 

1976-tól a rend pannonhalmi gimnáziumában tanított egészen 1988-ig. Ezzel egyidejűleg 

rendi főiskolán is oktatott (tantárgyai: Szent Benedek Regulájának magyarázata, Bencés 

rendtörténet, a Pannonhalmi Szent Benedek Rend Statutumai). 

1978 és 1986 között a novíciusok magisztere és rendi fiatalok tanulmányi felelőse 

(prefektusa) volt, majd 1985-től a pannonhalmi főmonostor perjele. 

1985-ben történelemből doktori címet szerzett az ELTE-n, majd ugyanitt 1997-ben 

megszerezte a PhD fokozatot is. Disszertációjának címe: Kelemen Krizosztom pannonhalmi 

főapát (1929–1950). 

II. János Pál pápa 1988. december 23-án culusi címzetes püspökké és esztergomi 

segédpüspökké nevezte ki. Püspöki jelmondata: Fortitudo mea Deus – azaz: Erősségem az 

Isten. 1989. február 11-én szentelték püspökké Esztergomban Dékány Vilmossal, Mayer 

Mihállyal, Takács Nándorral és Ács Istvánnal együtt. 

1989 márciusától 1990 júliusáig át a Budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora, valamint 

az Esztergomi Főegyházmegye püspöki helynöke volt. A Központi Szeminárium rektoraként 

elindítja a szeminárium átfogó renoválását. 

1990 júniusától 1993 márciusáig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának tisztét 

töltötte be. 

1991. január 5-én pannonhalmi főapáttá választották, székét 1991. augusztus 6-án foglalta el. 

Főapáti tisztségében 2000-ben és 2009-ben titkos szavazással ismételten megerősítették. 
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Fontosabb tisztségei: 

 a METEM (Magyar Egyháztörténeti 

Enciklopédia Munkaközösség) alapító 

tagja és társszerkesztője (1988), 

 Historia Ecclesiastica Hungarica 

Alapítvány kuratóriumának elnöke (1995–) 

 a Leuveni Katolikus Egyetem díszdoktora 

(1989) 

 a Máltai Lovagrend káplánja (1990–) 

 a Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács 

elnöke (1999–2010) 

 a Bajor Bencés Akadémia Történeti 

Szekciójának rendkívüli tagja (1998–) 

 a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pannonhalmi Szent Gellért 

Szakkollégiumának rendtörténet tanára (2001- 

 a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciájának elnöke (2006–2012) 

 

 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia médiaügyekkel megbízott püspöke (1991–

2000) 

 a MKPK Kultúra és Tudomány Bizottságának (korábban Egyháztörténeti Bizottság) 

elnöke (2007–) 

 a MKPK Megszentelt Élet Bizottságának elnöke (2006–) 

 a MKPK Oktatásügyi Bizottságának tagja 

 Bolyai Műhely Alapítvány Programbizottságának elnöke (2001-2006 

 a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke (2006–2010) 

 

1993.ban ünnepelte Báta község és bencés rend a bátai apátság alapításának 900. éves 

évfordulóját. Július 10-11-én volt a nyári főbúcsú, amelyet a pannonhalmi bencések tartottak, 

itt volt Várszegi Asztrik püspök-főapát, aki az ünnepi szentmisét végezte. A vendégkönyvbe a 

következő bejegyzést írta: A bátai bencés apátság alapításának 900. évében zarándok szívvel 

jöttünk Pannonhalmáról, Szent Márton monostorának szerzetesei és diákjai, hogy hálát adjunk 

a történelem urának, hogy őseink hitét ébresszük és megéljük. Testvéri szeretettel Dr. 

Várszegi Asztrik főapát Szent Benedek ünnepén. 

Az ünnep programja: szombat este 7 óra Szent Benedek atyánk ünnepének első vesperása, fél 

8-tól szentségimádás, fél 9 keresztút, 9 órától csoportos beszélgetés, 11 óra éjszakai imaóra, 

éjfél engesztelő szentmise a zarándokok meghaltjaiért. 

Vasárnap fél 8-tól reggeli dicséret, fél 9 csoportos beszélgetés, 10 óra ünnepi szentmise, 

délután 2 óra Szent Vér litánia. 

Az ünnepen a Szent Vér templom zsúfolásig megtelt, zarándokok jöttek: Sásd, Kistelek, 

Jánoshalma, Baja, Szekszárd, Bonyhád, Szentlászló, Szigetvár, Bátaszék, Mohács, 

Dunaszekcső településekről. 
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