
„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik  
az Isten igéjét hirdették nektek.  

Figyeljetek életük végére,  
és kövessétek hitüket.”

Zsid 13,7

Származása és szakmai pályája

Merényben (Szepes megye, ma Szlovákia) született 1853-ban. 
Mikóházán gyermekeskedett, ahol apja közjegyző volt. Felvidéki 

városokban Eperjesen, Kassán és Ungváron tanult szüleitől távol. A család szerény anyagi körülményei 
miatt Attila diáktársai tanítása révén egészítette ki jövedelmét. 

Szülei görög katolikus hitben éltek. Anyja papnak szánta, de mivel nem volt elegendő énekesi talentuma, nem vették fel a papneveldébe. A felvételinél a lelkész azonban nagyon 
bátorító hangon biztatta: „Ha az Úr azt akarja, hogy pap legyen, úgy is az lesz!”.

20 évesen adótiszt lett Szerencsen, majd pénzügyi vonalon emelkedett egyre feljebb Eperjesen és Sátoraljaújhelyen, ahol már pénzügyi számtisztként dolgozott. 27 évesen Budapesten 
a pénzügyminisztériumba került, mint számvizsgáló. Magas rangú minisztériumi számtanácsosi munaköréből 60 évesen, 1913-ban vonult nyugállományba. Attól kezdve minden idejét  
a lelki munkába fektette. 

Gyermekkori hite és felnőttkori megtérése 

Édesanyja, Hortulányi Mária kisgyermekkora óta tanította imádkozni gyermekeit a házi oltár előtt, a lakásukban kialakított házi 
kápolnában. Attila vonzódott Istenhez, szerette a Bibliát.  Középiskolás korában visszaszorult vallásos élete és a világ, azon belül is 
a színház kezdte el érdekelni. Színdarabokat is írt. Egyszer, amikor barátai trágárul beszéltek egy kocsmai biliárdozás közben, Attila 
kimenekült, és egy fali képen a szenvedő Krisztust pillantotta meg: „ezt tettem érted – és te mit tész értem?” Ez a lelki élmény 
mélyen megérintette. 

1878-ban feleségül vette Ócsvári Idát, akinek a hozományában talált egy katolikus Bibliát, s évekig buzgón olvasva bűnös voltára 
eszmélt, és megtalálta Krisztusban a szabadulást. 35 évesen keresni kezdte az igazi hívők társaságát. A nazarénusokhoz indult, 
de a baptistákhoz érkezett meg Őrszentmiklóson. Egy évvel később a bemerítés igazságát is magára vette a Wesselényi utcai 
gyülekezetben. 

Családi élete

Szüleivel és három testvérével egész életükben szeretet-kapcsolatban éltek. Testvérei többször laktak nála hosszabb ideig gyermekeikkel 
együtt. Első felesége Ócsvári Ida jómódú orvos-családból származott. 18 évesen ment hozzá a 25 éves Csopják Attilához és 1896-
ban, 36 éves korában halt meg hashártyagyulladásban. Kilenc gyermekük született: Piroska, Hajnalka, Álmos, Gábor, Ibolya, Énók, 
Rózsika, Attila és Ida. Közülük heten érték meg a felnőtt kort. Az első feleség nem sokkal a halála előtt fogadta el a Megváltót.

Csopják második felesége Rottmayer Mária (1896-1954) Rottmayer János vasárnapi iskolai tanító leánya volt, már fiatalon beállt a 
szolgálatba. Hat gyermekük született: Magdaléna (Lenke), Dániel, Kornél, Lilián, Gedeon és Gyöngyike. Ketten közülük kiskorukban 
meghaltak. Mária az első házasságból született gyermekeknek is igazi édesanyjuk lett. Csopják temérdek munkája és szolgálata 
mellett kevés ideje maradt gyermekeire, de azt nagy szeretetben töltötték el. Gyermekei és unokái testi-lelki egészségét  szívén viselte, 
betegségükkor buzgón imádkozott, tusakodott értük. Steiner István meleg szavakkal emlékezett egy közös hajókirándulásukra, ahol 
nagyapja nem a tájban gyönyörködött, hanem hittestvéreivel társalgott a harmadik osztályon.

A Pátriárka

Nemcsak szűkebb családját tekintette elsőrendű missziós területnek. Bátyjának, Árpádnak, és húgának Irmának több családtagja is megtért az ő hatására, öccse, Géza, az ő 
házában talált otthonra. A 11 felnőtt kort megért gyermeke mind a hit útjára lépett. Két fia, Énók és Kornél kiemelkedő zenei adottsággal szolgálta az Urat. Csopják Attila igazi 
patriarkális szolgálatot töltött be népes családja körében. Kispesten a Deák Ferenc utca 48. alatti lakásában érte a halál 80 éves korában 1934. január 10-én.

Életművét a város, amelyben élt is nagyra értékelte. Kispest város egykori vezetősége azzal méltatta szociális áldozatkészségüket, hogy 1934-ben Csopják Attilának kiemelt 
helyen adományozott sírhelyet. 

Csopják Attila 
élete  

(1853-1934) 

Családi fotó anya nélkül 1896.


