
Katona István (1732–1811) 

Jezsuita történetíró, tanár, apát-kanonok. A 
Nógrád megyei Bolykon született. 1750-ben 
Trencsénben lépett a jezsuita rendbe. Kassán 
bölcseletet, Nagyszombatban teológiát végzett, 
bölcseleti doktor lett. Előbb a rend 
gimnáziumaiban, Gyöngyösön, Nagyváradon 
és Komáromban, majd Nagyszombatban és 
Budán az egyetemen magyar történelmet is 
tanított. 1761-ben misés pappá szentelték, 
1768-ban a jezsuita szerzetesrendi fogadalmat 
is letette. Nagyszombati tanárként adta ki első 

történeti művét 1771-ben, melyet sok más követett. 1770-ben, a pesti egyetem 
ünnepélyén ő tartotta a megnyitó beszédet. A rend 1773-as feloszlatását követően – 
bár a Budára helyezett egyetemen megtarthatta a történeti tanszéket és munkái révén 
európai hírűvé vált – nehézségei támadtak. Mivel II. József rendelkezései 
következtében a magyar oknyomozó történelem tanítása megszűnt, 1784-ben 
nyugállományba helyezték. A következő hat évet utazásra használta fel a hazában 
szétszórt történelmi emlékek egybegyűjtése céljából. A hazai történelem 
kútforrásainak tanulmányozása és gyűjtése volt legkedveltebb foglalkozása. 1790-ben 
a kalocsai érseki könyvtárnokká nevezték ki, és élete végéig a papnövendékeket 
egyházi szónoklattanból oktatta. 1794-ben kanonok, 1799-ben pedig bodrog-
monostori címzetes apát lett. Kalocsán halt meg, itt is temették el a székesegyház 
egyik oltára elé. Végrendeletében arról intézkedett, hogy hagyatékának értékét iskolai 
díjalapítványul szegény tanulók javára fordítsák. Ennek értéke még 1859-ben is közel 
10 ezer forint volt. 42 kötetes fő műve az első olyan munka, amely összefüggően az 
egész történelmi anyag bevonásával és földolgozásával egészen az újabb időig (1810) 
tárgyalta a magyar nemzet történetét. 
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