A vidéktől nem várt, szokatlan zenei megmozdulás a fővárosi zenei és irodalmi
élet több kitűnőségét késztette arra, hogy az akkor már világhírű zeneköltőt lekísérjék Kecskemétre. A hangverseny sikerült. Az előadáson részt vételre jelentkezett
énekkarok a szerző megelégedésére adták elő a komoly művészi felkészültséget
megkívánó kórusműveket, köztük Bartók legszebb népdalfeldolgozásait. A sikernek országos visszhangja támadt. A fővárosi napilapok és folyóiratok részletesen
foglalkoztak a kecskeméti hangversennyel.
A rendezésben oroszlánrészt vállalt kecskeméti dalárdáról és neves vendégeiről a színháznak a díszletraktárral szemben levő hátsó oldalánál csoportképet is
készítettek ez alkalommal. (Lásd a lap alján.) Középen ül Bartók Béla. Az első
sorban Sergio Failoni, Dobrowen Isszaj neves karmesterek, Tóth Aladár, Lányi
Viktor, Jemnitz Sándor zenekritikusok, Sárközy György költő ismerhetők föl. Körülöttük a dalárdának sok, még ma is élő tagja áll.
Bartók emléke ma is él Kecskeméten. Él'nek még, akik hallották varázslatos
zongorajátékát, akik kézírásos sokszorosításból énekeltek kórusműveinek itteni bemutatóin. Kodály szülővárosának népe a másik zeneóriás emléke előtt is hódolattal hajtja meg a tisztelet zászlaját. 1949 óta a volt Városi Dalárda, amely először
hívta előadói pódiumára a nagy művészt, a Bartók Béla-kórus nevét viseli, és e
névvel aratta a felszabadulás után sok-sok sikerét. A volt Kaszinó falán márványtábla hirdeti, hogy Bartók műveivel itt tört a vidéki fülekbe először a magyar nép
ősi dalaiból sarjadzott ű j magyar muzsika. A Kaszinó — most Városi Művelődési
Ház — dísztermén kívül áll az Üjkollégium nagyterme is, amelynek falai szintén
visszhangozták a viharzását annak a lelkesedésnek, amelyet Bartók szárnyaló zenejátéka a hallgatók szívéből elővarázsolt. Az állami zeneiskolában megvan még a
zongora, amelyet itteni hangversenyein ujjai érintettek. És a fülekbe csengenek
bátor szavai, amelyekkel a fasizmus szörnyűségeivel szemben még a passzív együttmaradást is megtagadta, és elvei feladása helyett inkább a holtig tartó önkéntes
száműzetést választotta.
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A Nagykőrösi és Dunamelléki Ref. Tanítóképző ifjúsági énekkara a Bartók-kórusok
kecskeméti ősbemutatóján, 1938. április 18-án. A középen ülő Bartók mellett balra:
Sergio Failoni, jobbra: Issay Dobrowen, Tóth Aladár, Jemnitz Sándor. Baloldalt áll:
Sárközi György, Lányi Viktor. Jobb oldalon: Vásárhelyi Pál
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