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Munkálkodása beleillik abba a körképbe, amely a XIX. század elejének szemléletét jellemezte.
Mindjobban érvényre jutott az az igény, hogy az ismeret' a gyakorlatban is hasznosítható legyen.
Majdnem egyszerre jelent meg két átfogó munka a XVIII. század végén: Pankl Máté
(1740-1798) Compendium oeconomiae ruralis-e és Nagyváthy János (1755-1819) Szorgalmatos
mezeigazdá-ja. Az új mezőgazdaság első hazai úttörője a XVIII. században a jezsuíta Mitterpa
cher Lajos. Az előzőekben említett Pankl Máté is e rend tagja volt. Valószínűleg ez az irodalmi,
pontosabban fogalmazva szakirodalmí környezet vette körül a bencés Kovács Márkot is.

1782. január I5-én született a Veszprém megyeiBársonyoson szegény szülők gyermekeként.
Hívatást érzett a szerzetesi élethez, 1804 végén Pannonhalmán beöltözött, s 1812-ben szentelték
pappá. Tehetségét, szorgalinát több beosztásban kamatoztatta. Volt szentmártoni hitelemző,

nyalkaí lelkész, &annonhalmi tanárképző intézetí tanár. Tényőí papként a vallási buzgalom föl
lendítése mellett sokat tett az okos gazdálkodás megismertetésére. Számtalan feladattal bízták
~g, míg végül Bakonybélbe kerűlt, ahol házfőnökként a gazdaságot is kezelte',Itteni működésé
nek eredménye az I833-ban összeállított gazdálkodási műve: Bakonyi gazda. Irta Kovács Márk
1829-ben, midőn Bakony-Bélben ezen könyvének nevét maga viselte. Guzmich Izidor bakonybéli
apátnakajánlva. Rendházi lelkíatyaként évek hosszú során át munkálkodott a bencések dunán
túli rendházaíban, míg végül vísszatért Bakonybélbe.jés ott ís .hunyt el 1854. december 8-án.

Jószágkormányzóként való kinevezésével kapcsolatban írja önéletrajzában: "Nem kimélem
magamat. . . későn fekszem, korán kelek .. ott is meglepem enyimeket, aholmagokat biztosnak vé
lik". Pontos, lelkiismeretes gazdaként ígyekszik az apátság gazdasági ügyeit intézni.

Mint bakonybéli jószágkormányzó, hiányát látta: a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó írott
gazdálkodási utasításoknak. Az itt töltött évek alatt maga és utódai számára írásban rögzítette
az általa kipróbált módszerek tapasztalatait és az addigi gazdálkodási irodalom tanulmányozása
közben szerzett ismereteit. Tanult, gondolkodó gazdának mutatkozik. Óv a pazarlástóJ. Nagy
gondot fordít a cselédség anyagi és erkölcsi állapotára. A szigorú ellenőrzés híve. Új pénzbevételt
teremt a rendháznak. Ajövedelem reményében nem riad vissza az új pénzbefektetésektől. Köny
ve a mai gazdálkodás követelményeinek már nemigen felelne meg, de közvetlen, népies nyelveze
tévei mégis hasznos olvasnivaló. Nyelve nem mentes akiszólásoktól, közmondásoktól sem.

A gondosan megírt munka 186 kis nyolcadréti lapb61 áll, melyet eredetileg két kötetre terve
zett. Tématerve a következő nagyobb részekből tevődött össze: 1. a gazdálkodás akadályai; 2. az
erdőgazdálkodásj6 és rossz módszerei; 3. a szántóföldi gazdálkodás; 4. a ház körüli gazdálko
dás kérdései; 5. a majorsági!azdaság; 6. a pénzforrások. Csak az első három rész készült el, de
így is értékes adatokat nyújt a bakonyi gazdálkodás sajátságair61 az agrártörténetnek.

Az első rész végén az alábbi szentenciák olvashatók: '
- Korán' iparkodni, amennyire lehet, mind az "szi, mind a tavaszi vetéssel,
- Állandó gazdát tartani, haérti mesterségét és el sen! ereszteniaddig, mig helyében másfiatalt

nem tanit, aki fölváltsa.
- A sok szép tapasztalások systhemaformába öntetvén nyomtattassanak ki, hogyez a kincs még

a jövend" maradékjainknak is használhasson. .
Az erdőgazdálkodást különösen a szívén viselte. Részletesen tárgyalja az okszerűtlen haszná

latból ad6dó Urokat. Megnyilatkozásaiból látszik, hogy nemcsak szerette, de ismerte is az
erdőt.

- Szemen, sőt amennyiben lehet számban kell a becsesebb fákat tartani az erdő minden részei
ben...
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- Szüntelen vigyáznikell ezen becsesebbfákra, hogy valamelyik hír nélkül vesznine induljon. . .
- A vágásidejekor nem kell az erdőt fű módra lekaszálni, hanem előre kell aggódnia szerszám-

fának állandósuccessiojárol, azaz ki kell válogatni, pedig summásan, a legszebbnövésű és leg
egészségesebb fákat és nemfejszével, hanem valamiártatlanjellel megcégéreznia meghagyás
ra. . . ezekből lesz a bő aratás . . .

A mezei - azaz szántóföldi - gazdálkodásról írott passzusaiban áttekinti mindazon terménye
ket, amelyek a bakonyi gazdálkodásban beváltak. A modern gazdálkodás elvei érvényesülnek
nála, amint nem tartja egyáltalán szükségesnek a föld pihentetését - ugarolását - ott, ahol ele
gendő talajerőpótlás áll rendelkezésre: " ... haszontalan ottan, ahol trágyával lehet szűntelen

győzni" - tudniillik az állandó termést. "Hogy afö/dnek trágya légyen a lelke mindenűtt, arról
szóllani nem szűkséges." A trágyázás módjára javallja: "Tartsd meg ezt a rendet. Terítsd meg a
hegyaldalakatfelűl já vastagon. alább vékonyabban. a hegyaljátpedig bizd a záporokra. Majd visz
nek azok reáeleget, néha sokat is." A szántás módja is megfelela mai követelményeknek: " ... ha
pedig keresztbe van a szántás, mindenfordítás új akadék a lefolyó víznek".

Az egyes növényféleségek termesztésénél számba veszi azokat, melyek a Bakonyban sikerrel
kecsegtetnek. Azabot különösen ajánlja ezen a vidéken, mert a "Bakonyság valósággal hazája,
per autonomasiam zabföld". A többi gabonaféléről például megállapítja: "Aki itten jó árpát akar
termeszteni mindenesztendőben kívülrtJl - idegenhelyről - hozzon vetni valómagot". Valószínüleg
valamilyen betegség következtében állott elő ezen helyzet. Hasznos, termeszthető növénynek tar
totta a lencsét, valamint a bükkönyt, amely talajban nem válogatós, takarmánynak kitűnő, a
magja drágán értékesíthető, de az is figyelemre méltó, hogy "ez afö/det nem rontja, mint más ve
temény, sőt inkább hizlalja". Tudvalevő, hogy a Bakony vidéke hűvös éghajlattal bír. Emiatt a
meleget kedvelő kukoricát a helybeli nép száműzte gazdaságából. Kovács páter helyesen muta
tott rá: "Ne ültesd hát korán, mert semmid sem lesz. . . . Mlkor űlteted, egyik sor a másiktól annyi
raessék, valamennyire erőszakosan lépni, vagyapróbblábaid vagynak ugornitudsz. Igy a nap ereje
jobban tüzeli minden bokrot, nem lévén akadék egyik a másiknak is, így biztosabban megérik." Az
egyik fő táplálék a burgonya, melyet .méltán nevezik bakonyi búzának, az idevalóföldnek legbiz
tosabb veteménye". Az átadásra ítélt hasznos tapasztalatok fölsorolását még lehetne folytatni, de
már ez is elegendő annak érzékeltetésére, mennyire a gyakorlati munkálkodás, a kialakult ta
pasztalatok átadása vezérelte, mikor ezek rögzítésére vállalkozott.

Irodalmi munkássága sokoldalú volt. 58kisebb-nagyobb művet írt, mintegy kétezer ív terjede
lemben. Ezek közül számos elveszett, de az életmű így is jelentős. Fennmaradt munkái között
van, amelyik irodalmi ihletésű, ám zöme a vallás kérdéseivel foglalkozik, pasztorális, hitvédelmi,
erkölcstudományi témákkal. Külön említést érdemel az a munkája, amely az anyasággal foglal
kozik: a születéssel, a táplálással, a gondviseléssel, a lelki anyasággal: a gyermeket minél koráb
ban megismertetni Istennel. E könyvének függeléke a házasulandóknak ad praktikus tanácso
kat. Színdarabok, pedagógiai művek, iskolai tankönyvek - fizika, földrajz, nyelvtan stb. - jelzik
sokoldalúságát. Mindamellett azonban pap volt, a legrégibb magyar szerzetesrend kiváló képvi
selője.
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