
Belon Gellért püspök 

Dr. Belon Gellért (Füzesabony, 1911. szeptember 24. – 

1987. május 23.) pécsi segédpüspök.  

Középiskoláit Debrecenben és Kecskeméten a 

piaristáknál ill. Kalocsán a jezsuitáknál végezte. Kalocsán 

szentelték pappá 1934. június 17-én. Papi működését 

Fajszon kezdte. 1936-47-ig Kalocsán a Hittudományi 

főiskolán tanított, s közben a szeminárium spirituálisa 

(lelkivezető) volt. Plébános volt Sükösdön, Baján, Miskén, 

majd haláláig Jánoshalmán. 1958-ban főpásztora a 

bátmonostori apáti címet adományozta neki. (Boldog) 

XXIII. János pápa 1959-ben elidei címzetes püspökké 

nevezte ki, viszont a püspök szentelésre csak 1982. április 

22-én került sor, amikor is boldog emlékű II. János Pál pápa 

kinevezte pécsi segédpüspökké. 

Belon Gellért püspök, lelkipásztor és lelkigyakorlat-vezető országunk kommunista 

korszakának talán legkiemelkedőbb egyházi személyisége volt. Kérlelhetetlen elvhűsége miatt 

az állam, 1959-ben történt püspöki kinevezése után, 23 éven át nem járult hozzá 

felszenteléséhez. Közel egy évtizeden át (a '60-as években) a katolikus sajtó sem közölhette 

írásait; tervezett lelkigyakorlatait is nemegyszer (ha előzetes tudomást szereztek róla) 

betiltották. Ő mindezt úgy fogta fel, mint Jézus názáreti rejtett életéhez való hasonlóságot. 

Közben az Újszövetségi Szentírást nemcsak állandóan olvasta, de szinte kívülről tudta. Úgy 

tekintette, mint Isten hozzánk szóló „szerelmes levelét”. Cikkei, könyvei, beszédei, mindig is 

szentírási ihletésű lelkigyakorlatai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy magyar hívő 

közösségünk ki tudott tartani a legnehezebb időkben is.  

Püspöki jelmondata: "Vulnere sanus - Sebtől gyógyult". Egészségi állapotának 

megromlása miatt a jánoshalmi plébánián maradt. 1987. május 23-án hunyt el. Földi 

maradványait a pécsi székesegyház altemplomában temették el. Irodalmi és közéleti 

tevékenysége miatt országos szinten is ismert volt, aki a Szentírást nemcsak jól ismerte (tudta 

kívülről), hanem annak tanítását papok és hívek számára egyaránt szinte karizmatikus 

adománnyal tudta magyarázni. Nyomtatásban több írása is megjelent. Legismertebb könyvei: 

Bibliai füveskönyv, Ellesett pillanatok, Bibliai elmélődések, Imádkozzál, Jézus lelkülete. 

Igen sok hívő köszönheti neki, hogy jobban megismerhette Jézus lelkületét és imaélete 

gazdagodott. A proletárdiktatúra egyházpolitikájának áldozata lett. Évekig tartó betegsége 

miatt is sokat szenvedett.  

Az új pápa XIII. János - még minden későbbi "keleti politikát" megelőzően - végre lépni 

kívánt, a "hallgatás egyházában" főpásztorokról akart gondoskodni. Élt az egyháznak azzal a 

jogával, hogy maga választhassa meg püspökeit. Belon Gellért esetében remélhette, hogy az 

államnak - ha jóindulatú - nem lesz ellenvetése... 

Belon Gellértet azonban a hatalom nem engedte püspökké szentelni, nem viselhetett 

püspöki jelvényeket és címet. Derék emberek egyházközségébe, de kicsiny, eldugott helyre 
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helyeztették plébánosnak. Negyvennyolc éves volt akkor. Azt azonban nem akadályozhatták 

meg, hogy belső békében, teológiában, lelkiségben elmélyülve igyekezzék minél többet adni 

azoknak, akiket elérhetett. 

Lelkipásztori lelkületére és intelligenciájára jellemző, hogy a magyar szellemi élet 

kiválóságai közül is többekkel került kapcsolatba. Illyés Gyula is vele beszélte meg hit és 

elmúlás kínzó kérdéseit. Ezért is kívánta, hogy ő temesse. Nagy lélek, nagy főpásztor volt.  

Belon Gellért nagyon tisztelte Krisztus Szent Vérét. Püspökké szentelése utáni évben 1983-

ban, amely szentév is volt, július 3-án ő végezte a Szent Vér búcsún az ünnepi szentmisét. Itt 

elhangzott prédikációja irodalmi értékű, a Belon Gellért emlékkönyvben is megjelent. 1984. 

őszén, amikor Lékai László bíboros misézett Bátán és felszentelte a szabadtéri oltárt, ő 

képviselte a pécsi püspököt. 1985. június 30-án a nagybúcsú ünnepi szentmiséjét szintén ő 

tartotta, ez volt az utolsó szentmiséje Bátán. Ezt követően betegsége súlyosbodott, s 1987. 

tavaszán hunyt el.  


