
Hajnalpír Ének Egyesület - Morgenröte Gesangsverein 

Az ágfalvai népdalok, mint a magyarországi németek dalai közül nagyon sok Németországban és Ausztriában 
keletkezett. Az ágfalvai népdalaink őrzője és továbbadója, évszázadokon keresztül a szájhagyomány volt. Felkutatott 
kordokumentumaink szerint az Ágfalván megalakult énekkarokat 1864-töl követhetjük. Elsőként az Ágfalvai 
"Dalcsokor" F. D. E. - Agendorfer M. G. V. "Liederstrauss" említhetjük, amely1864-ben alakult és az 1940-es évekig 
aktívan működött"A 80 főből álló énekkar, Purth Lajos ev. tanító vezetésével rövid időn belül nagy hírnévre tett szert. 
Tagsága főként földművelőkből tevődött össze. A Hegy utcában Schelly-vendéglős és Pieler kertjében nagy szabású 
rendezvények, fesztiválok zajlottak a Sopron környéki falvak énekkarainak szereplésével. Ezek a rendezvények olyan 
híresek voltak, hogy Sopron városa különvonatott indított Ágfalvára és vissza." 

Ágfalván egy másik, sikeresen működő munkásdalkör is alakult 1927 szeptember 15-én, Ágfalvai "Hajnalpír" Munkás 
Dalegyesület - Agendorfer Arbeiter Sängerbund. A munkásdalkört Tasch Pál ev. Tanító vezette, tagjai "mint ahogy 
nevükben is benne van, bányászokból és ipari munkásokból tevődött össze. Az énekkar próbáit a Luther téri 
iskolában tartotta. Elsősorban a községen belüli rendezvényeken, fogadásokon, temetésen szerepeltek. Vasárnap 
délutánonként a Schelly-vendéglő tánctermében a község lakosságát szórakoztatták. A dalkör egészéről fénykép 
sajnos nem maradt fenn. 

A "dalcsokor" és "munkásdalkör" mellett még egy harmadik kultúrcsoport is működött "Edelweiss" - "Havasigyopár" 
néven. Megalakulása idejét nem tudjuk, Összejöveteleiket, szerepléseiket a Schelly-kocsma színpadán tartották. 

Háborús években szereplési lehetőségük csökkent, majd sajnálatos módon megszűntek. 

1955-ben az evangélikus egyházon belül alakult újra egy dalárda, vezetője Weltler Ödön ev. lelkész. "Sajnos nem 
működik sokáig, mert az 1956-os események idején több család itt hagyja szülőföldjét." "1975-ben alakult egy 10-15 
fős német nemzetiségű énekcsoport, amely 1983-ban megszűnt." "1992 április 24-én ismét megalakult a nemzetiségi 
énekkar 30 fővel, és felvette a régi énekkar ("Hajnalpír") "Morgenröte" nevét. 

A napjainkban is aktívan működő énekkar nemcsak a nevében őrzi a múlt gyökereit, dalaikat az 1970-es évek ágfalvai 
népdalgyűjtéseiből meríti. E gyűjtés eredménye, 160 elődeink szájhagyománya utján fennmaradó német népdal. 
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