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Coriolan Sabău 
(1897-1974) 
 
Coriolan Nicolae Sabau (n. 30 octombrie 1897, Turda - d. 15 decembrie 1974, Lups,a) a fost protopop 
român unit (greco-catolic) de Bucures,ti s,i Turda, det,inut politic, lider al Bisericii Române Unite în 
perioada de clandestinitate. 
 

 
 
Originea s,i studiile 
Coriolan Sabău (Părintele Lani, cum îi spuneau turdenii) s-a na(scut în data de 30 octombrie 1897 
având ca părint,i pe Nicolae s,i Valeria Saba(u. Bunica dinspre mamă, Maria, născută Rat,iu, a fost 
sora mai mare a protopopului Nicolae Rat,iu din Turda. A urmat cursurile Liceului German din 
Bistrit,a. După ce s,i-a încheiat studiile la Blaj s,i la Colegiul Urban Pontifical „De Propaganda Fide” din 
Roma, unde a obt,inut doctoratul în teologie s,i filosofie s,i a fost hirotonit preot, Coriolan Sabău a 
revenit în t,ară activând în anul 1927 ca preot stagiar în Bucures,ti s,i apoi în satele din Secuime. 
Activitatea 
 
În 1933, după moartea protopopului Nicolae Rat,iu de la Biserica Răt,es,tilor din Turda, Coriolan 
Sabău a slujit ca preot paroh în acest lăcas, împreună cu protopopul Vasile Cerghizan. 
Din init,iativa parohului dr. Sabău comunitatea greco-catolică din Turda a construit clădirea cu etaj 
din str. Gh. Lazăr nr. 6, unde la parter erau prăvălii s,i ateliere mes,tes,ugăres,ti, iar la etaj locuint,e. 
După nat,ionalizare au fost instalate în imobil birourile Autogării IRTA. 
În perioada 1945-1947 Coriolan Sabău a funct,ionat ca protopop la Biserica Sf. Vasile cel Mare din 
Bucures,ti,[1] după care a revenit la Turda. 
În anul 1948 protopopul Sabău a refuzat trecerea la Biserica Ortodoxă Română, motiv pentru care a 
fost arestat s,i a ispăs,it mai mult,i ani de închisoare. 
 
Biserica Răt,es,tilor din Turda cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitorită de familia Rat,iu, a fost 
slujita( de preot,i apartinând acestei familii, conform actului de ctitorie, tradit,ie care s-a păstrat până 
în 1948, când Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii de autorităt,ile comuniste. 
Biserica Răt,es,tilor din Turda a fost preluată de Biserica Ortodoxă Română, care nu a retrocedat-o 
până în prezent. 



Dupa eliberarea din închisoare protopopul Coriolan Saba(u a avut domiciliu fort,at în satul Lups,a, 
Alba de pe Râul Aries,, unde a trăit până în 15 decembrie 1974. 
 
În anii de domiciliu fort,at protopopul dr. Sabău a construit o capelă pe cheltuiala proprie, în care a 
continuat să slujească s,i să primească credincios,ii indiferent de confesiune, des,i s,tia că este 
permanent urmărit de Securitate. Numele sau este rostit si respectat de catre cei care l-au cunoscut. 
Alături de alt,i membrii din familia Rat,iu care au suferit in perioada comunistă, este considerat un 
martir. 
Legături externe 
    Biserica Răt,es,tilor din Turda 
 
Note 
 
    ^ Ioan Marcel Dănet,, Istoricul comunităt,ii s,i Bisericii Sf. Vasile cel Mare din Bucures,ti (de la 
fondare la catacombe), în: Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica, Nr. 2/2009, pag. 
198. 
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