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Cartea de vizită a prim-cantorului Eduard Löwenherz 

A fost unul dintre cei mai mari hazani şi cântăreți de muzică clasică la Timişoara. A dat concerte 

împreună cu orchestra Filarmoniei, cu orchestra regimentului de infanterie 29, a participat la 

numeroase concerte în Redoutensaal, la serate muzicale, cântând lucrări, printre altele, de 

Haydn, Beethoven şi Schubert. 

A deschis o şcoală de canto în 1880, iar în 1889, Filarmonia deschide o şcoală de canto pentru 

fete de peste 14 ani (profesor dirijorul de cor Novacsek) şi băieți peste 18 ani (profesor prim-

cantorul Eduard Löwenherz). A fost membru în comitetul de conducere al Filarmoniei, membru 

într-un club de şah. E semnificativ cum a fost sărbătorit de comunitate şi de întregul oraş în anul 

1900 : „Al 25-lea jubileu al prim-cantorului din sinagoga din Cetate, Eduard Löwenherz, a fost 

deosebit de festiv. În ajun s-a organizat în onoarea lui o serenadă cu lampioane de către 

Societatea Filarmonică. A doua zi a avut loc un serviciu divin în sinagogă, la care prim-rabinul 

Moritz Löwy a ținut o cuvântare festivă. În timpul liturgiei a cântat corul Filarmoniei o lucrare pentru 

un cor de bărbați, special compusă de Rudolf Kárrász pentru această ocazie“. (Citat din Franz 

Metz, Brauns Banater Rhapsodie. Trad. din germană) 

În anul 1882 au avut loc activităţi culturale deosebite cu ocazia unui festival coral, al jubileului de 

100 de ani de la proclamarea oraşului Timişoara ca oraş liber regal în anul 1782 din partea 

Împăratului Josef II cât şi a aniversării de 25 de ani, de când Wilhelm Franz Speer devenise  

organist şi capelmaestru la Domul din Timişoara. Cu această ocazie, Societatea 

Filarmonică din Timişoara i-a interpretat pentru prima dată marele oratoriu Die Könige in Israel 

(Regii din Israel), compus de Speer. Partea solistică a regelui David a fost interpretată de tenorul 

Eduard Löwenherz.  

A avut mai multe compoziții, printre care piesa Adonoj moh odom, care se cântă la evenimente 

funerare, publicată la Wettel în Timişoara.  

Împreună cu soția lui, Anna, născ. Kohn, a avut trei copii: Zsigmond, Sándor şi Irma (Városi 

Közlöny, 1990) 

Surse 

Metz, Franz, Brauns Banater Rhapsodie. Bilder aus der Geschichte des Banater Musik- und 

Theaterlebens. Edition Musik Südost, München, 2020 



Idem, O capodoperă muzicală pentru Timişoara, în Publicația cu ocazia Simpozionului 

Internațional de Muzicologie din cadrul Festivalului Internațional « George Enescu », Ediția XX, 

20-21 septembrie 2021, Bucureşti. P. 109 

https://issuu.com/mihaiolcosma/docs/simpozion_enescu_2021_ro 
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