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Înscăunarea rabinului dr. Max Drechsler 

Duminică, 22 August 1909 

Știrea publicată în Temesvarer Zeitung despre ceremonia de înscăunare a rabinului dr. Max 

Drechsler în poziția de prim-rabin al Comunității Evreilor din Cetate, Timişoara, ne oferă o 

înțelegere mai profundă a însemnătății comunității la început de secol.    
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Conform programului prezentat în ziar, recepția rabinului s-a petrecut în felul următor. O 

delegație, sub conducerea lui Alexander Kohn, l-a întâmpinat la Jimbolia şi l-a acompaniat în 

tren până la Timişoara, unde au sosit cu toții la ora 14:51. La Gara din Iosefin, dr. Heinrich 

Keppich, l-a aşteptat în sala de aşteptare clasa I şi i-a urat binevenit în numele comunității. O 

comisie de protocol de 50 de persoane, care se întrunise la Casa Comunității (Curtea Elisabeta, 

strada Gheorghe Lazăr nr. 5) la ora 14, s-a deplasat împreună la gară şi l-a aşteptat în fața gării. 

Tot alaiul în trăsuri care fuseseră comandate din timp l-a însoțit pe drumul spre Hotelul Hungaria 

(cel mai vechi si elegant hotel din oraş în epocă, unde a înnoptat, printre alte personalități, 

prințul Alexandru Ioan Cuza, în drum spre exil, colț strada Eugeniu de Savoya cu Augustin 

Pacha).  

După un scurt popas la hotel, Alexander Kohn, în fruntea unei delegații, l-a condus pe tânărul 

rabin de 26 de ani la Sinagoga din Cetate, unde a fost salutat la intrare de Salomon von 

Sternthal, preşedintele Comunității. Accesul publicului în sinagogă a fost posibilă numai celor în 

posesia unui bilet de intrare.   

Seara la ora 20:00 s-a oferit în cinstea prim-rabinului un banchet în Redoutensaal, în incinta 

teatrului Franz-Joseph (unde e în prezent localul teatrului german şi maghiar), la care se 

înscriseră 200 de persoane.  

Doar o comunitate mare şi prosperă, conştientă de valoarea şi puterea ei, era în stare să 

desfăşoare o ceremonie de întâmpinare şi înscăunare de o asemenea anvergură. Acest 

fenomen a fost posibil într-o orânduire aşa cum a fost Monarhia Austro-Ungară.  

Getta Neumann 

 

Mulțumiri muzeologului Cristian-Oliviu Gaidos pentru articolul trimis. 

 


