FUROJA („FUROLLYA“) –ALTOVÁ FLAUTA DIELNE FRANZ SCHÖLLNAST
$6<1=%5$7,6/$9<9KONTEXTE VÝVOJAHRANOVÝCH DYCHOVÝCH
NÁSTROJOV 19. STOROýIA V32'81$-6.(-2%/$67,

3HWHU-DQWRš þ iDN
Slovenské národné múzeumHudobné múzeum, Bratislava


Skôr, než zaþneme posudzovaĢ pôvod avývoj furoje, treba objasniĢ hlavne dané problémy hranových
hudobných nástrojov so zreteĐom na podunajskú oblasĢ apredovšetkým na ich zrkadlenie vo
výrobe bratislavskej dielne Schöllnastovcov, pretože za jej vynálezcu je považovaný bratislavský
nástrojár Franz Schöllnast st. 


2EUSchöllnast m[anu] p[ropria]





9dobe, keć sa objavila furoja, existovalo viacero typov tzv. viedenských fláut, ktorých
konštrukþné prvky afunkþné vlastnosti podnietili vznik furoje, resp.MHMEROLVurþitosĢou podobné.


2EUPrieþna flauta (raný viedenský typ)
Stephan Koch st., ViedeĖ, zaþ. 19. storoþia



Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 1469



Boli to flauty, terciové flauty, kvartové flauty, septimové flauty, flauty s tretím stredným

GLHORP WHGDVtzv. treĢou mutáciou, flauty po tóny h, a þi dokonca po g, pikoly, terciové pikoly,
kvartové pikoly, palicové prieþne flauty aþakany. Všetky tieto nástroje boli vSURGXNFLL GLHOQH
Schöllnastovcov, ateda je veĐmi pravdepodobné, že SULDPR ovplyvnili vývoj furoje. Furoja zLFK
dielne sa dodnes pod týmto oznaþením vmúzeách nezachovala. 


2EUPrieþna flauta (s dlhou h klapkou)
Stephan KOCH st., ViedeĖ, cca 1820
súkromná zbierka



Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja podĐa zmluvy þ. 14
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9prvej štvrtine 19. storoþia sa pokúsil popri Kochovi a Zieglerovi aj Franz Schöllnast
Rzväþšenie rozsahu flauty zmenou tela nástroja azároveĖ pridaním ćalších klapiek na nôžke.
2tomto vynáleze sa dozvedáme prvý krát v Preßburger Zeitungzo dĖa 11. 8. 1820: „Uhorsko.
Preßburg [Bratislava]. Tunajší obþan p. Franz Schöllnast, umelec a výrobca dychových hudobných
nástrojov, preslávený v hudobnom svete doma i v zahraniþí, dal opäĢ nový dôkaz svojho umeleckého
talentu a neúnavného bádania v ušĐachtilom umení prostredníctvom nového vynálezu na flaute, ktorý
poskytuje všetkým hudobným umelcom týchto nástrojov najväþšie výhody pohodlnosti a dokonalosti.
Tento znamenitý nástroj má len zvyþajnú dĎžku obvyklej flauty, je ale rozsahom o kvintu nadol,
pretože siaha dolu až po malé g a z tejto hĎbky zahĚĖa nahor celú chromatickú stupnicu tónov. PodĐa
pred nami ležiaceho hodnoverného osvedþenia pána Heinricha Kleina, profesora hudby na tunajšej
kráĐovskej hudobnej škole a þlena kráĐovskej švédskej hudobnej akadémie v Štokholme, je pomer
tónov v hĎbke ako vo výške bezchybný, že nenechá nazvyš žiadne želanie hudobníkov. Kećže je pán
Franz Schöllnast rodený Uhor, tak preto tento nový vynález v hlbokej úcte venoval svojmu národu
ako uhorskú národnú flautu pod uhorským názvom furoja, pod ktorým ju urobí známym hudobnej
verejnosti.“





2EUInzerát Franza SCHÖLLNASTA, Preßburger Zeitung, 11. 8. 1820


3o prvý raz sa stretávame vrámci sekundárnych prameĖov s SRQXNRX IXURMH X )UDQ]D
SchöllQDVWD QD  VWUDQH GLHOHQVNHM NQLK\ SUH pána Josepha Nebela GR Štrasburgu dĖa 13. augusta 1820.ponuke priložil aj zodpovedajúcu kresbu, ktorú nazýval listom novín. Dnes sa dajú
pomenovaĢ ako reklamné listy'RNRQFDYspráve sĐubuje aj „...tlaþený cenník“„Ebenovú 15-klapkovú furoju so striebornými ventilovými klapkami a strieborným znížcom s puzdrom...“ponúka za
„...110 zlatých“Dpodobnú, avšak „16-klapkovú s druhou h-klapkou“]D„...116 zlatých“
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2EU „Straßburg / den 13t[en] August 1820 H[errn] Jos[eph] Nebel bericht. und Zeitungsblat beygelegt /
Eine Flötte Furollya von ebenholz 15 K[l]ap[pen] Vendil silber und Zug von silber samt Futeral 110 fl.
20g[er] / dto. [Eine Flötte Furollya] dto. [von ebenholz] mit der 16t[en] 2ten h Klappe dto. [Vendil silber
und Zug von silber] dto. [samt Futeral] 116. / ... / ein gedruckte Preiß Courent versp[r]ochen“
Prvá dielenská kniha, s.



Ćalšou správou je záznam z27. augustatoho roku, ktorý dokladá, že Franz Schöllnast píše

GR„KromČĜíža ... Josefovi Havelkovidvornémutrubkárovi...“Rtomto novom vývoji flauty vo vlastnej
GLHOQLs priloženým „..popisomfuroje“





2EU„Kremsier / D[en] 27t[en] August 1820 H[errn] Jos[eph] Hawelka Hof Trompeter …/…
die bescheibung der Furollya“
Prvá dielenská kniha, s.



Predchádzajúce hodnotenie zinzerátu treba doplniĢ základnou apodstatnou informáciou.

Furoja bola iba rozsahom altová flauta snajnižším tónom (malé)g alebo (malé)DVcharakterom dosĢ
odlišným od koncertnej C flauty flauty d´amour, vychádzajúca ztradície viedenských fláut. Definujme
VLSUHWRmedzi tzv. romantickými flautami, ktoré môžeme datovaĢ približne od prvej štvrtiny 19. stR
roþia do zaþiatku 20. storoþia, tzv. viedenské flauty. Konštrukþne boli trojþasĢové. Ich korpus sa
vyrábal zdreva, priþom najcharakteristickejšou þrtou bol rozsah, ktorý zahĚĖal najnižšie tóny h, b,
Ddokonca až g. Ćalšou typickou konštrukþnou þrtou bolo kónické telo skovom vyloženou cylindriF
kou hlavicou, zavše zo slonoviny s W\SLFNRX obdĎžnikovou ústicou, stredný diel so 6prstovými
otvormi doplnenými 9 –NODSNDPLYojedinelých prípadoch ich bolo dokonca viac. Pripevnenie
klapiek malo vlastné výþnelky na nástrojovej trubici aklapky kryjú otvory –okrem tónu d–DOHER
ako klapky slúžiace na trilkovanie. Klapky na nôžNH pre tóny pod d majú otvorený klapkový
V\Vtém. ýasto majú slonovinové alebo kovové prstence medzi jednotlivými dielmi flauty. Mali
temperované ladenie, ale množstvo alternatívnych prstokladov umožĖovalo hru citlivých tónov
zároveĖ sćalšími intonaþnými prispôsobeniami. Niektoré klapky boli Ģažkopádne. Vysoké tóny b





Výrobné knihy dielne Schöllnastovcov (2 dielenské knihy) sú uložené vArchíve mesta Bratislava, sign. 27.68.10.
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KDFboli hrateĐné iba veĐmi Ģažko. Po stránke tónovej boli veĐmi farebné, i keć ostré. VVWUHGQHM
Dvyššej polohe mali charakteristický viedenský jasný asladký tón. 






2EUPrieþna flauta (vo viedenskom štýle), dielĖa SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1850
%UDWLVODYD610–Hudobné múzeum, inv. þ.: MUS 1032 



Viedenské flauty boli ovplyvnené Potterovými patentmi. Richard Potter bol raný predstaviteĐ

WYRUFXNODSNRYHMIODXW\Vnôžkou po tón c, ktoré sa objavili okolo roku 1765 vLondýne. VURNX
1785 si Potter patentoval: 1.) klapky vo forme kovových kužeĐových ventilov spružinkou, 2.) ladiace
vedenie vytvorené kovovým vyložením vKODYLFLVYDOFRPYpuzdre, teda znižec,  NODSLHNSUH
tóny disHVIJLVEDYprípade rozšírenia pod tón dklapku pre tón c, 4.) závitovú korkovú
UHJulaþnú skrutku vhlavici, 5.) nôžku na zmenu ladenia vytvorenú formou znížca pre flautu
Vnajnižším tónom d, 6.) vyþnievajúci hriadeĐ závitu, þDS ODGHQLD Dþap nôžN\ QD ]PHQX ODGHQLD
Vþíslovanými znaþkami. Keć þísla korešpondovali, flauta mohla byĢ teoreticky korektne naladená. 






2EUPrieþna flauta D, William Henry POTTER, Londýn, cca 1810
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E1459



/HQniekoĐko súdobých hráþov na flautu zaþalo hraĢ na tento 6klapkový nástroj. ýoskoro sa

tento model rozšíril zAnglicka aj do Európy. Hráþi nechceli prijaĢ klapky znasledujúcich dôvodov:
1.) vćaka používaniu klapiek nevnímali svoje technické schopnosti, 2.) neverili klapkovému
mechanizmu, že bude stabilne aspoĐahlivo pružiĢ adôsledne tesniĢ otvory, 3.) nový prstoklad
]PHQLOODGHQLH




2EUPrieþna flauta (v nemeckom štýle), Friedrich BOIE, Göttingen, cca 1820
%UDWLVODYD610–Hudobné múzeum, LQv. þ.:086
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Už roku 1793 vBerlinische Musikalische ZeitungLQ]HURYDO-RKDQQ)ULHGULFK„Boie z Göttingenu ... vylepšené prieþne flauty, ktoré vyrába podĐa majstrovských kúskov Grensera z Drážćan
a Pottera z Londýna“. ZároveĖ spomínal použitie „...nepolstrovaných cínových klapiek...“
YNemecku málo známeho vynálezu Angliþana-RVHSKDTaceta „...striebrom lemovanými tónovými
otvormi...“, pripisujúc tým jemu jeho nedávny vynález. Anglické flauty jednoznaþne klasifikoval
ako nástroje s kovovými ventilmL D zároveĖ im priradil kovové znížce. Vnútorné pokovovanie
hlavice malo za následok jasný, otvorený, no možno trochu prenikavejšízvuk nástroja. 







2EUInzerát Johanna Friedricha BOIEHO

%HUOLQLVFKH0XVLNDOLVFKH=HLWXQJþ. 1, 9.V



ýoskoro sa tento model rozšíril zAnglicka aj do Európy. Historicky najvýraznejšou inováciou

na prieþnych flautách boli podĐa patentov na konci 18. storoþia Potterove klapky. Nahradili zvyþajné
rovné klapky skoženými poduškami kovovými (striebornými alebomosadznými) ventilmi. 







2EUHore: rovné klapky s koženými poduškami s pružinkou (kovové kapsulové uloženie),
dolu: kužeĐovité ventily s pružinkou, tzv. pewter plugs(upevnenie vo vyvýšenej konzole tela nástroja)

Neskôr boli, vzhĐadom na klapot, doplnené kožou. Takmer všetky významné zlepšenia sa vo
flautovom klapkovom systéme uskutoþnili poþas prvých piatich desaĢroþí 19. storoþia. Niektoré
]nich pomohli vo vývoji klapkových systémov aj na ostatných dychových hudobných nástrojoch. 
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2EU Hore: polguĐovitá klapka s koženým polstrovaním s pružinkou,
dolu: tvary pilierikových hrazdiþiek pripevĖované na telo prieþnej flauty



Viedenské romantické flauty mali vlastnú ideu zvuku odlišnú od anglických fláut. Myslíme

si, že vzĢah zvuku viedenských fláut ku anglickým flautám bol analogický, ako zvuk viedenských
krídel aanglických krídel zaþiatkom 19. storoþia –viedenské boli vo zvuku viac farebné a„]UR]XPL
teĐnejšie“Lkeć menej zvuþné, ako anglické.


2EU Prieþna flauta (vo viedenskom štýle), Franz SCHÖLLNAST, Bratislava, cca 1820



%UDWLVODYD610–+udobné múzeum, inv. þ.: MUS 984


Oznaþenie viedenské flautynastoĐuje otázku obĐuby adopytu po tomto nástroji vo Viedni na koQ
FLDzaþiatku 19. storoþia. Mozart surþitosĢou písal pre tento nástroj abol pravidelnou súþasĢou
orchestra jeho symfónií, dokonca má pre tento nástroj viacero sólových ikomorných prác. Haydn
tiež pravidelne Y\užíval tento nástroj. Ztoho vyplýva, že bol SRXrþitú dobu štandardným þlenomG\
chovej sekcie orchestra. Napriek tomu viedenská dvorná kapelaIODXWXnemala zastúpenú vnástrojovej
VNXSLQHaž do roku 1857. S urþitosĢou vieme, že nie sú evidované žiadne nákupy fláut v]R]QDPH
]dvorného divadla.3UDYGHSRGREQHYnutných prípadochboli hráþinajímanína príležitostné hranie.




2EUMozart W. A.: La clemenza di Tito, KV 621
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1DTheodora LotzaDNRdvorného výrobcu pre dychovú harmóniu, WDNQHERODkladená požiD
GDYNDQDIODXW\kećže boli dychové harmónieYRYDULDQWHEH]IODXW\Yokolí Viedne veĐmi populárne
a požiadavky na nástrojárov vWRPWRVPHUHmohli byĢ ztohto dôvodu veĐmi malé. Dvorné NDSHO\PDOL
bezpochyby hráþov na nástroje, ktoré mohli hraĢ nielen vdychových harmóniách, zároveĖ LFKPRKOL
Y\užiĢDMYorchestroch. Preto bola výroba fláut vGDQHMGREHYoblasti okolo Viedne málo aktuálna.







2EUInzerát Theodora LOTZA, Wiener Zeitung, 7. 9. 1785



Lotz sa výrobe fláut surþitosĢou venoval, ako to dokladá správa zWiener Zeitung  

„Medzi inými druhmi drevených dychových nástrojov, ako klarinet, hoboj, basetový roh, flauta
a fagot...“. 2NUHP WRKR Y súpise z /RW]RYHM GLHOQH sú po jeho smrti zapísané „anglická flauta
z ebenového dreva“DM„anglická flauta zbuxusu“.Ich prítomnosĢ dokladá, že mohol maĢ záujem
Rtento typ nástroja alebo mu mohli slúžiĢ ako model. Lotzov odchovanec, Franz SchollLQ]HURYDO
YRWiener ZeitungdĖa 31.1800, že vyrába „...flauty podĐa nového anglického spôsobu...“,þím
jednoznaþne odkazuje na Potterove pDWHQW\
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2EU Inzerát Franza SCHOLLA, Wiener Zeitung, 31. 5. 1800



Výrobca Friedrich HammigYRWiener ZeitungUHNODPRYDO, že vyrába všetky

druhy dychových nástrojovDNRDM„...flauty v anglickom a nemeckom type“. ýo mienil Hammig SRG
SRMPRP„DQJOLFNýW\S“, je vyjasnenéYćalšom novinovom ozname zo dĖa 26.YNWRURP
uviedol výhody Potterových fláut: „1.) vytiahnutím hlavice sa môže hraĢ vo všetkých ladeniach
s jedným stredným dielom, 2.) kovové klapky sú oveĐa lepšie ako klapky potiahnuté kožou.“ Týmto
zápisom sa dokladá výroba prieþnych fláut s dlhou nôžkou v altovom ladení už na konci druhej
dekády 19. storoþia.






2EU Inzerát Friedricha HAMMIGA, Wiener Zeitung, 12. 11. 1791



Najtypickejšie viedenské flauty však pochádzajú z dielní Stephana Kocha st. D Johanna

Josepha Zieglera st.Mnohé zcharakteristických rysov viedenských fláut sa však nachádzajú aj na
flautách, ktoré boli vyrobené mimo Viedne. Typickým rysom fláut Kocha bolo rozšírenie po tón h,
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ktorého klapka sa hralamalíþkom pravej ruky. Jeho flauty odporúþal aj jeden znajvýznamnejších
nemeckých flautistov 1.polovice 19. storoþia Anton Bernard Fürstenau





2EU Prieþna flauta (raný viedenský typ) s H klapkou

$QWRQ%HUQDUG)ÜRSTENAUDie Kunst des FlötenspielsRSV;;,9



=oválnejšej štrbiny vhlavici nástroja sa stal RWYRUYWYDUHYLDF]DRblenéhoobdĎžnikD









Obr. 19 Štrbiny hlavice, vĐavo: ranejší typ
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 1469 a(



ýasto mali nástroje vneskoršej forme srozšírenou nôžkou elegantne zdobené klapky

mušĐovej formy azároveĖ vyrezávané prstence medzi jednotlivými dielmi nástroja. Najväþší prínos
dielne Kochavšak spoþíval vtom, že sa snažil zväþšiĢ rozsah prieþnej flauty smerom nadol






2EU Detail neskoršieho viedenského typu prieþnej flauty, Stephan KOCH st., ViedeĖ, zaþ. 19. storoþia
Paríž: Cité de la Musique, inv. þ.: E 972.3.3



Už pred rokom  V istotou nachádzame vo Viedni flauty s GOKRX Qôžkou po g. Zavše

majú oznaþenie „SDQDXORQ“1ôžka týchtonástrojov môže byĢ 1.)priama






2EU15-klapková viedenská flauta panaulon s rovnou G-nôžkou, Stephan KOCH st.,
ViedeĖ zaþ. 19. storoþia, pohĐad zhora a pohĐad zospodu
Washington D.C.: Library of Congress, inv. þ.: DCM 231
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DOHER2.) ohnutá v tvare boty fagotu
















2EU14-klapková viedenská flauta panaulon so zahnutou G-nôžkou,
Stephan KOCH st., ViedeĖ zaþ. 19. storoþia, pohĐad zhora, pohĐad zospodu, detail G-nôžky s vysunutou botou
Washington D.C.: Library of Congress, inv. þ.: DCM 256



7LHWRIODXW\SRg však nie sú vmodernej organologickej terminológii nazývané ako altové flauty

ale väþšinou ako koncertnéUHVS viedenské flauty s predĎženou nôžkou. PodĐa nás sa chceli tieto
nástrojevćaka rozšírenému rozsahuvyrovnaĢ využLWLXKXVOíYprofesionálnomkoncertovaní. 
Za vynálezcu treba s urþitosĢou uvádzaĢ výrobcu Stephana Kocha st., ktorý daný nástroj
vytvoril podĐa požiadaviek G.Bayra


2EUTabuĐka hmatov pre Kochovu flautu s G-nôžkou

*HRUJ%$<5 Practische Flöten-Schule, 7UDQTXLOOR0RORViedeĖ 18
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Podobne nás informuje vpoznámke aj dobová kritika nástroja vo Wiener allgemeinemusikalische Zeitung, zo dĖa 9.






2EU Kritika Georga BAYRA, Wiener allgemeine musikalische Zeitung, 14. roþ., 9. 9. 1813, s. 544



Allgemeine musikalische Zeitung zo dĖa 17.1813 nás informuje, že nástroj mal celkovú

dĎžku „...3 viedenské stopy...“ WHGDRNRORFPV&nôžkou, ktorá mala byĢ predĎžená oNODSN\SUH
tóny h až g, priþom nemala stratiĢ na kvalite vysokých tónov. Vtejto súvislosti treba pripomenúĢ, že
IXURMDmala podĐa inzerátu v Preßburger Zeitungzo dĖa 11. augusta 1820 „...len zvyþajnú dĎžku
obvyklej flauty“, teda okolo 70 až 72 cm.








2EU Informácia o Georgovi BAYROVI, Allgemeine musikalische Zeitung, 15. roþ., 17. 11. 1813, s. 759



2neosvedþenej mechanike panaulonuVnajnižším tónom g voþi flaute d´amour snajnižším

tónomDnás informuje Michael JanuschYBerliner allgemeine musikalische Zeitung  
„Vo Viedni sa zhotovujú flauty, ktoré majú okrem 8 þi 9 klapiek, ešte 5 na oblúþikovitej nôžkovej
þasti a idú po g. Samotná povaha tónov zostala stále flautovou a má nevýhodu, že sú Ģažké, flauta
aj mechanika, a ich používanie je rovnako nespoĐahlivé. Mechanizmus flauty d´amour je jednoduchší, spoĐahlivejší a jej nežný a predsa veĐmi silný tón má celkom zvláštny charakter.“
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2EUInzerát Michaela JANUSCHA, Berliner allgemeine musikalische Zeitung, 1. roþ., 7. 6. 1824, s. 206



Podobné zvukové hodnotenie, aké mali viedenské flauty rozšírené po tón g, zapísal aj sám

)UDQ]Schöllnast vSUYHMGLHOHQVNHMNQLKHRYODVWQRPW\SHIODXW\„...furoja je v hĎbke trochu chúlostivá
pri nasadzovaní, ako dlhá A flauta.“



2EU „Furollya in der Tiefe etwas heiglicher [=heikler] in ansatz als die lange A Flötte“
Prvá dielenská kniha,V




Na ćalšom mieste špecifikuje, oktoré tóny sa jednalo zápisom„...furoja je v hlbokých g, gis
aj a tónoch trochu chúlostivá pri nasadzovaní, ako to požaduje dlhá (takmer nepoužiteĐná) g flauta.“






2EU„die Furollya in der tiefe g. gis und a. etwas heiklicher in /
ansatz, fordert als die lange (beinache unbrauchbare g Flötte.“
Prvádielenská kniha, s. 192


Tým jednoznaþne vyvracia osvedþenia pána Heinricha .OHLQDRktorých sa písalo vPreßburger
Zeitung zo dĖa 11. 1820, že „...je pomer tónov v hĎbke bezchybný“Schöllnast veĐmi presne
popisuje dĎžku nástroja azároveĖ klasifikuje chybu nástroja zápisom: „na furoji je dobré, že je len
tak dlhá ako flauta po C. No proti tomu sú hlboké tóny a aj g chúlostivé pri nasadzovaní a nie tak
silné ako pri dlhej G flaute.“






2EU „Diese Furollja hat dieses gute das sie nur so lange als solche Flötte bis C. / dagegen aber fortert
ist die tiefe a. und g. heicklicher im Ansatz und nicht so stark / als bey der langen G. Flötte.“
Prvá dielenská kniha, s. 2
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Dielenské knihy Schöllnastovcov sú presné, þo sa týka oznaþenia zvolených materiálov. SlH
dujú apoznamenávajú hlavne mimoriadne materiály, zktorých boli nástroje vyrábané. 
Zaujímavou je skutoþnosĢ, že pri IXURMLYponukách na voĐbu materiálu pre klapky a]QížHF
ERORWDNPHUURNLEDVWULHEURMateriál mosadz,Ysúvislosti sNODSNDPLVDYzásielkachjednoznaþne
spomína až 25. marca 1821: „...mosadzné klapky...sú lacnejšie ...“ a„furoja ... po tón G s mosadzným
znížcom“ až 12. júna 1822. 




2EU„Furollya ... die Klap[pen] Meßing ... / ... geringer in Preiß“
Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Furollya ... / bis G. mit meßingen Zug“



Prvá dielenská kniha, s.



Klapky boli ponúkané vdvoch verziách: 1.) „...potiahnuté usĖou alebo...“ DMDNR„...

ventilové...“, teda tzv. „potterove“ klapky. 




2EU„Belederte oder Ventil Klap[pen]“
Prvá dielenská kniha, s.



9rámci širšej ponuky boli dokonca aj „...dierové otvory...“þi „...ventilové prstencové otvory...“

lemované „...striebrom“




2EU „Klappenlocher mit Silber“



Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Vend[il]ringl auch von silber“
Prvádielenská kniha, s.
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Ako základný materiál bol pri výrobe korpusu volený iba buxus aHEHQNepoužívaním domá

ceho dreva, ktoré bolo najlacnejšie abolo urþené pre najjednoduchšie acenovo najprístupnejšie ná
stroje, vytvoril pre furoju významnejšie postavenie vrámci urþenia objednávateĐov zradov aktívnych
hráþov. Dokonca vSRVOHGQHMSRQXNHIXURMH]apríla roku 1826 ponúka ako materiál na korpus aj nH
pravé ebeny, konkrétne „...grenadill alebo kokosové drevo“. 






2EU„Ein St[ück] Furollia flötten von Eben[holz] Granatil: oder Cocus Holz“
Prvá dielenská kniha, s.


Prstence, nachádzajúce sa medzi dielmi aQDich koncoch, zapisoval ako „...lemovanie...“ aEROLSRQú
kané výhradne „...zo slonoviny“.






2EU„Ein Furollya ... elpfenbein Ga[rnierung]“

Prvádielenská kniha, s.

9rámci ladení ponúkal: 1.) „furoju po tón a s 12 ...klapkami“D „furoju po tón g so 14 klapkami“




2EU „Ein Furollya bis a. 12 ... Klappen ... , dto. [Ein] dto. [Furollya] bis G 14 Klap[pen]“


Prvá dielenská kniha, s.

„15. klapku...“ponúkal ako „...druhú h klapku...“DOHERDNR„...trilkovú klapku...“pre tóny „...h D cis“







2EU48 „Ein Furollya … / … mit der 15t[en] 2t[en] h Klappe ...“
Prvá dielenská kniha, s.





2EU„Ein St[ück] Furollia flötten 15te … / … h. cis Tril[ler]“
Prvádielenská kniha, s.
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Túto „...h klapku...“však vedel vyrobiĢ vrámci 14NODSNRYHMYDULDQW\„...pre malíþek alebo pre palec“
$NR„...15. D16. klapku“ponúkal aj „...trilkové klapky“, konkrétne pre „...vysoké d Dgis klapku pre
Đavý palec“




2EU„die h Klap[pe] kan für den klein[en] Finger oder für den Daum gemacht werden“



Prvá dielenská kniha, s.







2EU „die 15te und 16te Klappen als zu hochen d. Tril[ler] und 2te gis Klappe / für den linken Daum.“
Prvá dielenská kniha, s.



3RSULIXURMLponúkal súþasne aj „A flauty ... s 12 klapkami“D„G flauty ... so 14 klapkami“



2EU„Ein dto. [Ein Flötte] dto. [von Bucks Elpfenbein garniert] dto. [mit Zug] 12 dto. bis A. ... / Ein dto.
[Ein Flötte] dto. [von Bucks Elpfenbein garniert] dto. [mit Zug] 14 dto. bis G. ... / ... / Ein Furollya von
Ebenholz 14 klappe ... mit Silbern Zug u[n]d Locher ...“


Prvá dielenská kniha, s. 201

=dielenskej knihy máme doloženéiba 3 zásielky tohto nástroja: 1.) do „ďvova...“pre obchodníka

„...Wenzla Schütza...“ Yrámci veĐkej objednávky 43 nástrojov, bola poslaná aj „...dĖa 13. decembra 1820 poštovým vozĖom ... furoja so 14 striebornými ventilovými klapkami.“ 



2EU„[Lemberg] / D[en] 23t[en] Xbr[is] 1820 p[e]r Postwagen H[errn] Schutz gesend. /
1 Furolya mit dto. 14 silbern Vend[il]“


Prvá dielenská kniha, s. 157
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 „...nadporuþíkovi ... Engelsthlovi ... do Brna ... prenechal jeho furoju bez puzdra 8. septembra 1821...“



2EU„Brünnn.(sic!) / D[en] 8t[en] Sept[ember] 1821 dem H[errn] v[on] Engelsthal Grenadir
Oberlieut[enant] des / Alois Fürst Lichtenstein ... / Meine ebenholzerne Furollya habe ohne Futeral überlaßen ...“
Prvá dielenská kniha, s. 192




 DopäĢ „...pánoviSchützovi do Lvova ... dĖa 20. marca 1822...“ za malý dlžný zostatok dal „...furoju“



2EU „Hern Schütz: Lemberg / ... / den 20t[en] Märtz [1822] erhalt[en] die Summe CM fl. 211. 40. /
D[en] 27t[en] [Märtz 1822] dies obige bericht, und das ehr mier die gerade / Sume 200 fl. senden soll. die
übrig[en] fl. 11 40 Xr erlaße ihm auf die Furollya“


Prvá dielenská kniha, s. 197


+RFL VD Ydielenskej knihe zo dĖa 13. augusta 1820 SUL SRQXNH „...ebenová furoja so
strieborným znížcom...“ vyskytuje zápis otom, že „...do Štrasburgu sa takáto vyrába...“MHM]DVODQLH
Yknihe nie je poznaþené a pretomusíme túto informáciu braĢ ako nedokladovanú zásielku. 



2EU „am 13t[en] August [1820] ... nebst / bericht ein ebenholz Furollya flötte von ebenholz silbern Zug
p[e]r 90 fl. C: M: ohne Futeral / nach Straß ist solche in arbeith p[e]r 120 fl.“


Prvá dielenská kniha, s. 155
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Zo zápisov dielenskej knihy Franza Schöllnasta st. sa dozvedáme naozaj detailné informácie
Rnástrojoch vyrobených vtejto dielni. Doþítame sa informácie, súvisiace sinováciami flautových
nástrojov súvisiacich sfurojou, resp. priamo súvisiacich sjej vývojom. Už roku 1816 ponúkal „...flautu
... po tón h...“DNRDM„...flautu d´amour...“WHGDIODXWXVrozsahom po tón a. 






2EU „am 30t[en] 8br[is] [1816] … / Ein [Flötte von bucks] dto. [mit horn] 10 dto.[Vend[il] Clapp[en]]
bis h: ... / Ein Flött de Amour 1 Clappig ohne mudation ...“
Prvá dielenská kniha, s. 80



9DXJXVWHSRVLHOD„...12 klapkovú ebenovú flautu po tón a...“, priþom ćalej je špecifiko

vané, že klapka pre tento tón je „...pre pravý palec“9nasledujúcom sa píše dokonca informácia
Rpoužití „...strieborných valþekov pri tónoch h, cis D c“






2EU „1819 ... / Ein Flötte von ebenholtz 12 k[l]appig bis a. b. u[nd] a Klappe für den rechten Daum /
h. Cis und C Klappe mit silbern Walzeln ... / am 19t[en] 7br[is] p[e]r Postwag[en] abgesend”
Prvá dielenská kniha, s. 49
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Zápis použitia valþekov vSRnukách fláut na rozdiel od „...starého spôsobu...“ bez valþekov je
zapísaný už 





2EU „Ein Flötte... dto. [Ein Flötte] mit 10 Klapp[en] bis h. alter arth ... dto. [Ein Flötte] mit Waltzeln”
Prvá dielenská kniha, s.



Pri ponukách nástrojov zoktóbra toho istého roku sa doþítame veĐmi zaujímavé vysvetlenie:

„Flautu som vybavil H klapkou tak, že sa dokáže chytiĢ rovno H z Cis bez toho, aby bolo treba chytiĢ
klapku C. Podobným spôsobom sa dá ísĢ po A. PodĐa tohto spôsobu po Cis môžeme chytiĢ hlboké A
s vlastnou A klapkou bez dotknutia sa iných klapiek, þo je tiež veĐmi Ģažké a nepohodlné, keć máme
zábranu.“













2EU „am 26t[en] 8br[is] 1817 ... / Die H Clappe bei Flöten habe ich so eingericht das man gleich von
Cis das / H. nehmen kann, ohne erst die C. Clappe zu berieren. so auch dieselbe arth / bis A. nach dem Cis
kann man das tiefe A. mit der A. Clappe alleine / nehmen ohne eine andere Clappe zu berieren. welches auch
sehr schwer und / unkommoth wehre zu nehmen wehre. ”
Prvá dielenská kniha, s.



Hoci mala furoja podĐa dobových správ ambíciu staĢ sa novým uhorským nástrRMRPQHVWDOR

VD WDN Dnástroj sa neujal. Furoja nebola naozajstnou altovou flautou. Bola iba „prerastenou“
NRQFHUWQRX&flautou, ktorá bola viac neobvyklým anovým typom na danú dobu, ako výborným
DpoužiteĐným nástrojom. Jej kónické vĚtanie sa zmenšovalo až ku spodnému priemeru nástroja.
Preto boli spodná svetelnosĢ tela nástroja spolu sotvormi na spodnej þasti veĐmi malé. To malo za
následok slabý zvuk nástroja atiež nevyhovujúcu kvalitu tónu. Okrem toho bolapodĐa násPDQL
pulácia sveĐkým množstvompridaných klapiek príliš nepohodlná aveĐmi odlišná od starého zauží
vaného klapkového systému. Preto spríchodom Boehmovej altovej flautysa ocitla na pokraji záujmu.
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Nástroje vdanej dobe þasto vznikali konštrukþnými úpravami starších nástrojových typov
Dostávali množstvo rôznorodých, niekedy len lokálne, respektíve individuálne používaných
pomenovaní, ktorých spleĢ sa dá odhaliĢ len podrobným štúdiom konštrukcie aKXGREQHMIXQNFLH
jednotlivých nástrojov. Možno kvôli tejto skutoþnosti sme doteraz nenašli nástroj vžiadnom múzeu
Voznaþením furoja. Možno však jednu, nachádzajúcu sa vPetrohrade, budeme musieĢ premenovaĢ.
Ale to už ukáže þas.
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