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Kto skomponoval prvé 
slovenské tango
Šlágre z Ultraphonu
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Everything has its beginning, including Slovak popular music. The 
relevant experts agree that Slovak popular dance music originated in 

1933 – 1934. They also agree that the single from the Czech pub- 
lisher Ultraphon with two Slovak tangos: Dita and Nepovedz dievčatko 
nikomu (Don’t tell the girl anybody) can be considered the first gram- 

ophone record. however, the unsolved question remains, which of 
these two songs can be considered first and can be identified as the 

first song of modern Slovak popular music to appear on a gramophone 
record.
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Pálka.

Všetko má svoj začiatok. Aj slovenská populárna hudba. Zainteresovaní odborníci sa zhodli, že obdobím vzniku 
slovenskej modernej tanečnej hudby boli roky 1933 a 1934. Súhlasili aj s tým, že za prvú gramofónovú platňu 
možno označiť singel českého vydavateľstva Ultraphon s dvoma slovenskými tangami Dita a Nepovedz dievčatko 
nikomu. Nevyriešenou otázkou však zostáva, ktorej z tejto dvojice priradiť prvenstvo a považovať ju tak oficiálne 
za prvú slovenskú pesničku modernej populárnej hudby, ktorá vyšla na gramofónovej platni.

Album Supraphonu – nachádzajú sa na ňom obe skladby
http://www.musiques-regenerees.fr/Schulhoff/Disques/SupraphonVT8169-2.html

Čarovné oči Edity Scheerovej

V roku 1909 sa v Žiline narodil hudob-
ný skladateľ Ing. Alexander Aranyos. 
Keď mal čosi po dvadsiatke, zahľadel 
sa jedného dňa do očí istej slečny Edity 
Scheerovej tak hlboko, že pocítil potre-
bu vyjadriť svoje city hudbou. Napísal 
teda pre ňu tango, čo bolo vtedy v móde. 
O vydávaní šlágrov v notách na Slovensku 
dovtedy ešte nikto nechyroval, ale autor 

mal svoje skúsenosti z vysokoškolských 
štúdií v Prahe, kde už existovalo dob-
re rozbehnuté nakladateľstvo Mojmíra 
Urbánka. U neho sa uchádzal o vydanie 
svojho tanga, ktoré nazval Dita – pred-
bežne iba s predstavou o texte. Vyda-
vateľstvo zamestnávalo troch lektorov: 
na šlágre, na hudobno-dramatické diela 
i na klasiku. So slovenskými textami ešte 
nemali skúsenosti, a preto Aranyosovi 
odporučili, aby sa v tejto veci obrátil na 

im vtedy už dobre známeho a v Prahe veľ-
mi populárneho speváka Štefana hozu, 
pôvodne rodáka z malej obce Smižany 
pri Spišskej Novej Vsi. Ten si z českých 
prekladov poslovenčil niektoré operetné 
piesne. hoza sa aj po mnohých rokoch 
vedel rozpamätať, ako zanietene mu 
nádejný autor melódie opisoval Ditine 
oči, takže neodolal a o niekoľko dní mu 
odovzdal text. Urbánek v priebehu dvoch 
týždňov pieseň vydal tlačou v malom no-


