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Oameni precum Ignaz S. Eisenstädter de Buziaş se numără printre rarele apariții în lumea
afacerilor şi în cea socială. Aşa scria despre el bunul său prieten, Johann Tedeschi1, la moartea
sa în data de 6 aprilie 1893 şi, într-adevăr, Ignaz S. Eisenstädter a fost un om rar. Bogat în
averi şi onoruri pământeşti, nu şi-a îngăduit odihna. Activitatea era o necesitate pentru el, cea
dedicată inimii recunoscătoare a omului, căci niciodată nu era condus de impulsuri
egoiste. Impulsurile acțiunilor sale erau nobila ambiție de a promova tot ceea ce era bun,
nobil şi patriotic.
A văzut lumina zilei ca fiu al unui respectabil negustor din Becicherecul Mare. După studii
comerciale în afaceri externe, s-a înrolat în armata honvezilor, a participat la lupta de eliberare
din 1848-1849 ca locotenent major de honvezi, a venit la Timişoara în 1854 în afacerea
angrosistă de manufactură înființată în 1809 de unchiul său, devenind coproprietarul şi
conducătorul acesteia. Prin multiplele sale talente şi calitățile atractive ale personalității sale a
cucerit din zbor nu numai iubirea şi respectul coreligionarilor săi, dar şi ale cetățenilor
oraşului care l-au ales în fruntea a numeroase instituții culturale şi comerciale. Deja în anul
1866 (A fost ales preşedinte în 18702. N.red.) a fost ales preşedinte al comunității de cult
evreieşti. Din această poziție a luptat ani de zile pentru necesitatea creării unei comunități de
cult comune în tot oraşul. În anul 1867 a devenit şi preşedinte al districtului XXIII evreiesc al
comitatelor Timiş-Torontal, Caraş şi Arad. A fost şi preşedintele Asociației de întrajutorare în caz
de boală Maskil-el-dol şi al Societății de înmormântare Chevra-Kadişa. A adus multe sacrificii
pentru construirea templului; orga a fost cadoul său.
În anul 1867 Societatea Lloyd de aici l-a ales ca prim director, iar Camera de Comerț şi Industrie
din Timişoara l-a ales preşedinte în anul 1876. Ambele funcții onorifice au fost semn de
recunoaştere din partea lumii comerciale. Dar şi inimile celorlalți cetățeni s-au deschis curând în
fața lui Eisenstädter, astfel în anul 1872 cetățenii din Cetate l-au ales în primul consiliu
municipal. Toate aceste funcții le-a păstrat până la sfârşitul vieții. Colaborarea activă şi inițiativa
acestui om deosebit se făceau simțite în toate tărâmurile vieții publice. În sala de consiliu a
primăriei, a cărei podoabă era, în conducerea comunității de cult, căreia îi era dedicată viața în
primul rând, în exercitarea carității publice dar mai ales a celei discrete, în cultivarea credinței şi
iubirii de patrie, în protejarea şi sprijinirea comerțului şi industriei timişorene şi a Ungariei de
Sud, în crearea industriei locale – peste tot şi în toate Eisenstädter se afla pe primul loc.
Respectul si iubirea unanimă câştigate de Ignatz S. Eisenstädter în decursul celor treizeci de ani
de activitate şi-au găsit expresia la 9 aprilie 1893 cu ocazia funeraliilor sale la care au participat,
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în afara oficialităților şi vârfurilor evreimii de aici, toate comunitățiile religioase din Ungaria de
Sud, corporațiile comerciale şi industriale fie în masă, fie prin delegați. 10000 de persoane au
participat la cortegiul funerar, o mulțime pe care oraşul nu o văzuse până atunci.
Meritele unei personalități atât de extraordinare la progresul Timişoarei pot fi deduse din cele
prezentate. Ca semn de recunoaştere ale numeroaselor sale merite, în anul 1881, regele l-a
înnobilat acordându-i predicatul "de Buziaş", iar în anul 1891 l-a numit consilier comercial.
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