
1955-ben születtem Budapesten. A budai József Attila Gimnáziumba1955-ben születtem Budapesten. A budai József Attila Gimnáziumba  
jártam. jártam. 
1973-tól Pannonhalmán, szerzetesként, teológiát tanultam. 1973-tól Pannonhalmán, szerzetesként, teológiát tanultam. 
1977-től az ELTE Bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatója1977-től az ELTE Bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatója  
voltam. 1982-ben szereztem tanári diplomát. voltam. 1982-ben szereztem tanári diplomát. 
1982–83-ban Rómában, a bencések Szent Anzelm Egyetemén folytattam1982–83-ban Rómában, a bencések Szent Anzelm Egyetemén folytattam  
teológiai tanulmányaimat. teológiai tanulmányaimat. 
1983 és 1994 között a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanítottam1983 és 1994 között a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanítottam  
irodalmat és nyelveket. Közben nevelőtanárként dolgoztam a gimnáziumirodalmat és nyelveket. Közben nevelőtanárként dolgoztam a gimnázium  
diákotthonában. diákotthonában. 
1994 óta Budapesten élek. 1996-ban megnősültem. Feleségem1994 óta Budapesten élek. 1996-ban megnősültem. Feleségem  
történész, három gyermekünk van. történész, három gyermekünk van. 
1994-től az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláját végeztem. 2000-1994-től az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláját végeztem. 2000-
ben kaptam doktori fokozatot. ben kaptam doktori fokozatot. 
1997 és 2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktattam1997 és 2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktattam  
magyar irodalmat és irodalomelméletet. 2007-től két évig a Kodolányimagyar irodalmat és irodalomelméletet. 2007-től két évig a Kodolányi  
János Főiskola tanára voltam. János Főiskola tanára voltam. 
2002-től az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Közép-2002-től az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Közép-
Európa Karán irodalmat kezdtem tanítani. Jelenleg is itt dolgozom,Európa Karán irodalmat kezdtem tanítani. Jelenleg is itt dolgozom,  
mellette órákat tartok teológushallgatóknak a Wesley János Lelkészképzőmellette órákat tartok teológushallgatóknak a Wesley János Lelkészképző  
Főiskolán. Főiskolán. 
1991 óta az egyik szerkesztője vagyok a Villányi László jegyezte győri1991 óta az egyik szerkesztője vagyok a Villányi László jegyezte győri  
MűhelyMűhelynek. nek. 
2005 és 2010 között a 2005 és 2010 között a MérlegMérleg című, külföldi folyóiratokból és című, külföldi folyóiratokból és  
szakkönyvekből szemléző teológiai és társadalomtudományi periodikumszakkönyvekből szemléző teológiai és társadalomtudományi periodikum  
főszerkesztője voltam.főszerkesztője voltam.
Két könyvet írtam. Sokat fordítok, fordításaimat eddig zömmel a Két könyvet írtam. Sokat fordítok, fordításaimat eddig zömmel a MérlegMérleg  
közölte, néhány könyvet az Atlantisz és a Bencés Kiadó. Egy nagyobbközölte, néhány könyvet az Atlantisz és a Bencés Kiadó. Egy nagyobb  
fordítógárda tagjaként megszerkesztettem Herbert Vorgrimler fordítógárda tagjaként megszerkesztettem Herbert Vorgrimler ÚjÚj   
teológiai szótárteológiai szótárának magyar kiadását (Göncöl Kiadó, 2006). ának magyar kiadását (Göncöl Kiadó, 2006). 
Publikációim irodalmi és kulturális folyóiratokban, néha hetilapokbanPublikációim irodalmi és kulturális folyóiratokban, néha hetilapokban  
jelennek meg. Főként szépirodalom és hittapasztalat kapcsolódásaivaljelennek meg. Főként szépirodalom és hittapasztalat kapcsolódásaival  
foglalkoznak, de próbálom más területeken is figyelemmel kísérni afoglalkoznak, de próbálom más területeken is figyelemmel kísérni a  
bibliai hagyomány történéseit. Az Auschwitz utáni teológia nézőpontjátbibliai hagyomány történéseit. Az Auschwitz utáni teológia nézőpontját  
nem szabadon választottam. nem szabadon választottam. 
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