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In memoriam Dr. Nosticzius Árpád

Szomorúan értesültünk arról, hogy életének 74. évében 
2008. február hó 7-én elhunyt Dr. Nosticzius Árpád 
professor emeritus, a biológiai tudományok kandidá tusa, 
a Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára. 
Életpályája, oktatói magatartása, tevékenysége példaértékû 
számunkra, személyében egy sokoldalúan képzett, mûvelt, 
egész életében kitartóan munkálkodó kollégát veszített el 
a Mosonmagyaróvári Kar, de a magyar agrár-felsôoktatás 
is egy jelentôs egyéniséggel lesz szegényebb. 

Dr. Nosticzius Árpád 1934 március 10-én született a somogy megyei Szentlászlón, ér-
telmiségi családban. Édesapja, Dr. Nosticzius Árpád jegyzô volt. Késôbb a kárpátaljai 
Tekeházára került a család. Elemi iskolai tanulmányait itt végezte. A gimnázium nyolc 
osztályát már Miskolcon, illetve Mezôkövesden végezte el. A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem vegyész szakára 1952-ben nyert felvételt, és 1957-ben kapta meg dip-
lomáját. Az 1957–58-as tanévben az Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszékén kezdte meg 
tudományos munkáját. Innen került 1958-ban Mosonmagyaróvárra, az Észak-dunántúli 
Mezôgazdasági Kísérleti Intézetbe, majd az egyesülés révén az Egyetem jogelôdjére, a 
Mezôgazdasági Akadémiára. Tanársegédi, adjunktusi, docensi, majd 1982 óta egyetemi 
tanári munkakört töltött be. A biológiai tudomány kandidátusa fokozatát 1974-ben szerezte 
meg. 1975-tôl 1999-ig, nyugdíjazásáig a Kémia Tanszék vezetését látta el. Nyugdíjazása 
után – amíg csak a súlyos betegsége meg nem gátolta – tovább oktatott és folytatta kutatói 
tevékenységét, hiszen az élete volt a munka. 
Elsô jelentôs oktatási tevékenysége a mûszeres analitikai képzés bevezetése volt. A ké-
mia szinte minden területét magas szinten ismerte és használta oktatási munkájában. Az 
okta tás korszerûsítését mindig is fontos feladatának tartotta, melyet színvonalas egyetemi 
jegyzetek, tankönyvek megírásával is biztosított. 
Jelentôsebb laboratóriumi jegyzetei: 
– Minôségi kémiai analitika,
– Mennyiségi analitika, 
– Mûszeres kémiai analitika, 
– Enzimvizsgálatok, takarmányok táplálóértékének vizsgálata.
Jelentôsebb tankönyvei:
– Általános és szervetlen kémia,
– Szerves kémia,
– Biokémia,
– Alkalmazott kémia,
– Növényvédelmi kémia.
Jegyzeteit, tankönyveit mindig a legnagyobb tudományos igényességgel állította össze. 
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Könyveiben széleskörû egyetemes mûveltség is tükrözôdött. Jegyzetei, tankönyvei a hazai 
agrár-felsôoktatás mérvadó alkotásai, az oktatásban azokat kötelezô tankönyvként alkal-
mazták. Több egyetem, több generációja tanult belôlük. Általános és szervetlen kémia, 
szerves kémia, biokémia, agrokémia és növényvédelmi kémia területén tartotta elôadásait. 
A PhD képzésben aktívan részt vett, magas szinten segítette a képzésben résztvevô hall-
gatók tudásszintjét. 
Tudományos kutatás területén kezdetben a láptalajok defláció elleni védelmével, a liszt-
minôség és a szulfhidril-tartalom összefüggéseivel foglalkozott.  A hatvanas évek végétôl a 
növényi biokémia, ezen belül a fotoszintézis biokémiai folyamatainak vizsgálata irányában 
kezdte meg kutatását. 
Szeretett kollégánk munkásságát megôrzik könyvei a jelen és jövô számára. Az oktató és 
kiváló munkatárs emlékét megôrizzük. Arany János szavaival búcsúzunk attól az embertôl, 
aki életében megvalósította a tudós humanista eszményét. 

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben:
Ember lenni, mindig, minden körülményben.”

                          Dr. Szakál Pál              
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