
„A művészek kezét alkotásáért dicsérik.”

„Hitének és szellemi elkötelezettségéből fakadó tevékenységének volt egy területe, amelyben egyéni adottságait tette Isten oltárára”… ez a terület az ő irodalmi tevékenysége 
volt.” Egyetérthetünk id. Kovács Géza lelkésszel, hogy Csopják Attila száz évvel ezelőtt keletkezett írásai maradandó értékekkel gazdagították a keresztény irodalmat. Az íráshoz 
talentumokat is kapott az Úrtól. Egész életében magas szintű számviteli, adóügyi munkát végzett, valószínű az irodalom, az írás felüdülést jelentett számára. Magánleveleiben és 
cikkeiben is igényesen fogalmazott, szépirodalmi és történeti műveit fennkölt, archaikus stílus, nyelvi ábrázolásmódbeli gazdagság, tiszta gondolatvezetés jellemzik. Történetei a 
mai olvasóknak is élvezhető olvasmányként szolgálnak.

Csopják irodalmi tevékenységének három fő iránya volt: a szépirodalom, az újságírás (amely hitbuzgalmi, illetve teológiai tartalmú írásokat is jelentett) és az egyháztörténet-írás. 

Elbeszélések, versek és énekek

Csopják kisregényei gazdag képzelőerőről vallanak, olvasmányosak, izgalmas történeteket állítanak középpontba, bár az események néhol 
„túl bonyolult szerkezetet” alkotnak. Írásai a korabeli nyelvezetet tükrözik, néhol didaktikusnak tűnhetnek. 

Minden művének központi gondolata, hogy a földi életben legfontosabb értékek: a hit és a szeretet, és ezek csak Jézus Krisztus váltságának 
elfogadása révén valósulhatnak meg.

Csopják szerint a társadalom és az egyén bajait csak Istenben és Krisztusban meggyökerezett hivő élet orvosolhatja. A korabeli (éppúgy a 
jelenkori) társadalmi, gazdasági, erkölcsi problémák megoldására tehát a megtérés és az újjászületés a gyógyír.

A „Szeretet országa” című kisregény a boldogságot és gyógyulást kereső ember számára allegorikus személyek, események segítségével 
mutat kiutat. Egy dúsgazdag görög kereskedőt választ központi szereplőnek, aki halálosan megbetegedve életére keres megoldást. Sokan 
javasolják a „szeretet országát”, de az oda vezető utat senki sem ismeri. Végül fia halála által, álmában érti meg, hogy a Szeretet országa 
tökéletes fényében csak a földi léten túl nyerhető el. 

Csopják legolvasottabb kisregénye: „A gyújtogató fia” három kiadásban is megjelent. A történet középpontjában egy nehéz sorsú fiatalember, 
Garati Pista élete áll, akinek apját gyújtogatásért ítélték halálra. A helyi közösségből kiközösített fiú felcseperedvén a Bibliát olvasva jut hitre. 
Jóvá szeretné tenni apja bűnét, ezért titkon anyagilag támogatja az öt árvát nevelő kárvallott Kondorné családját. A nemes lelkű fiatalember 
jócselekedetei sokakat Isten felé fordítanak. A fordulatos történetben Csopják a világi értékrenddel szembenálló keresztény gondolkodást 
példázza.

Csopják másik jelentős kisregényében „A test és a lélek fegyvere” című műben, egyháztörténelmi érdeklődését és ismereteit osztja meg 
olvasóival: Néró korába vezeti el az olvasót. Néró keresztyéneket üldöző őrülete megosztotta Róma lakosságát, de még a legelőkelőbb 
római családokban is hódított a keresztyén hit. A birodalom bukását az erkölcsi romlás, jövőjét a tiszta és szent életű, üldözött keresztyének 

jelentették.
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énekszövegeket írt, illetve fordított, ezeket is mindenképpen szépirodalmi művei közé kell sorolnunk. Énekszövegei leginkább német 
nyelvből való fordítások voltak, felesége Rottmayer Mária is segítségére volt e munkákban. Mivel ezek az énekek a gyorsan növekedő 
baptista gyülekezeteket látták el az istentiszteleteken, és a hívő otthonokban naponként örvendezést kifejező dícséretekkel, ezért nagy 
szükség volt a „Fel a magasba” című énekeskönyv megjelenésére. Csopják egyik legkedvesebb éneke így kezdődik: 

„Ha néha-néha bús vagyok, és szívemben ellankadok, bár itt e földi gondokon letörni nincs okom. Én bízva Jézushoz megyek, hogy 
felvidítsa szívemet, a rossz kedély és bú helyett, örömmel töltse meg.”

Újságírói, szerkesztői tevékenysége

Csopják Attila írói tevékenységének legtermékenyebb területe az újságírás volt. A baptisták hivatalos lapjának, a Békehírnöknek 
alapításától (1895. március 15.) egészen 1934-ben bekövetkezett haláláig főszerkesztője volt. 1906-ig Udvarnoki Andrással együtt dolgoztak, 
majd egyedül végezte a munkát. A szerkesztésben éveken át Bodoky Lajos, majd később veje, Steiner István lett közvetlen munkatársa. 
Írásai hitbuzgalmi, teológiai és közösségi jellegűek voltak. Gyakran maga írta a lap vezércikkét. 1922-ben „Élim pálmái alatt” címmel 
kiadott 126 vezércikket, amelyeket az addig megjelent számokból válogatott. Tanulságos és hitet erősítő írások, melyek a mai korban is jó 
szívvel ajánlhatók. Átsüt sorain a szeretet és őszinte gyermeki hit. Egyik cikkében arról értekezik, miként ellensúlyozhatja a baptista sajtó 
a világi média hamis tanításait. A Békehírnök 100. évfordulóján dr. Somogyi Barnabás „Tiszta vizet, tiszta levegőt és tiszta irodalmat!” 
címmel idézte fel Csopják gondolatait.

Az újságírással rokon a „Múlt, jelen, jövő” címen évenként megjelenő naptár szerkesztése és kiadása. 1892-ben jelent meg az első kalendárium, szerkesztését a Békehírnökhöz 
hasonlóan haláláig irányította. „A múlt vissza nem hozható, a jelen meg nem állítható, a jövő ki nem kerülhető” volt a jelszava. A kiadvány műfalának megfelelően hitbuzgalmi írások 
mellett a szántó-vető embernek is adott jó tanácsokat, praktikus ismereteket.

Egyháztörténet-írás

Úttörőként elsőnek írta meg a magyarországi baptista egyház XIX. és XX. századi történetét. Nem száraz történeti írásmű ez az 1928-ban megjelent „Képek a magyarországi 
baptista misszió történetéből” című alkotás. A szerző egyéni sorsokon keresztül mutatja be a hithősök harcait, örömeit, ezzel is hitre buzdítva az utókor emberét. Nemcsak a 
kiemelkedő lelkészek életrajzát, de számtalan egyszerű hívő ember megtérését, életét megírta. A papírkötéses egyszerű kötetet számos régi fotó, arckép és csoportkép illusztrálja, 
melyek történeti értéke felbecsülhetetlen a jelenkor számunkra, mivel máshol nem találhatóak.

Festményei

Csopják Attila igazi polihisztor volt. A szakmáját magas szinten művelő számviteli szakember, az íráson kívül a képzőművészetnek is hódolt szabadidejében. Időskori festményei, 
melyeken környezetét, családja tagjait, bibliai és olvasmány-élményeit ábrázolta, művészi látásmódról tesznek tanuságot. Csupán néhány maradt meg közülük, nagy részük elpusztult 
a második világháború idején. Realista stílusú képei a család és otthon melegét tükrözik, belőlük éppúgy mint írásaiból hit, szeretet és nyugalom árad.
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