
Makula Rajmund   

 

Iskolánk, a Csete Balázs Általános Iskola 4. b osztályos diákja, a 

10 éves Makula Rajmund az ütős hangszereket illetően nagy 

zenei tehetséggel rendelkezik. Rajmund tehetsége érdeklődéssel 

és szorgalommal is párosul. Alátámasztja mindezt az az egyre 

fokozódó érdeklődés, ami Rajmundban 3 éves korában ébredt fel, 

s, azóta szélesedik: szülei elmondása szerint már akkor, 3 évesen 

ösztönösen tudta, milyen zenére milyen ritmus illik. Rajmund 

rendszeresen, az érdeklődése irányította önszorgalomból 

gyakorol, zenei felvételekben kutat, elsajátít, képzi magát. 

Rajmund apukája, Makula Zsolt 2014-ben színpadra került 

„Somnakaj” roma musical egyik autentikus zenésze, tamburán 

játszik a darabban.  

Somnakaj lovári nyelven Aranyos-at jelent. 

A zenés darab történetéről, az első roma musicalről az alábbi link-en ismereteket 

szerezhetünk.   

idő: 15:57 

Szarvasi Vízi Színház, benne a történetet elmondja a magyar doktornőt játszó Falusi Mariann 

https://www.youtube.com/watch?v=VJB-NwLMCR4 

10:36-Makula Zsolt tamburázik 

 

A Somnakajnak Stromajer Andrea a kreatív producere a 2014. április 4-én a Nemzeti 

Színházba színpadra állított első gypsy musicalnek, melynek írója Müller Péter Sziámi, zenei 

szakemberei: Szirtes Edina Mókus - Szakcsi Lakatos Béla - Marco Markovic - Kovács Antal 

és Mészöly Gábor. A darab rendezője Szabó Máté1.   

 

Ízelítők a Somnakájból 

idő: 03:22 ELINDULTAM 

https://www.youtube.com/watch?v=UecvLBo-IJ0&list=RD7GHqyBV76uo&index=2 

02:32 Makula Zsolt 

 

 

Egyvelegek  

idő: 07:35 

https://www.youtube.com/watch?v=7GHqyBV76uo&list=RD7GHqyBV76uo&start_radio=1

&rv=7GHqyBV76uo&t=10 

 

idő: 12:38 

https://www.youtube.com/watch?v=TRFkJ-RvmUc 

 

 
1 https://www.theater.hu/hu/portre/stromajer-andrea--24820.html 2021.11.07. 16:36 
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idő: 04:22 

Somnakaj próba 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxot4e-AnCg 

 

 

A darab sikeres lett, s a producer szélesítette a szereplési lehetőséget, gyerekek előtt is 

megnyitotta az utat. Szereplőválogatásnak sikeresen eleget tett az akkor még 6 éves Makula 

Rajmund is, aki azóta többször szerepelt a musicalban.  

 

idő: 01:07 

Casting  

https://www.youtube.com/watch?v=jG6nD519S70 

00:21 Makula Rajmund kannával 

00:24 Makula Rajmund kannával 

00:36 Rajmund édesapja, Makula Zsolt tamburával 

 

Büszkék lehetünk, hogy a Csete Balázs Általános Iskola, iskolánk egyik diákja, a 4. b 

osztályos Makula Rajmund a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája színpadán többször 

is állt.  

Rajmund 5 éves volt 2016-ban, amikor élete első nagy fellépésén vett részt a Művészetek 

Palotájában, Roma Holokauszt Emléknap-műsor fellépőjeként. 

idő: 06:30 

https://www.youtube.com/watch?v=6gVuB-ciBSE 

 

 

Rajmund több ütőshangszeren is játszik, úgy, mint az  

• Észak-Afrikából származó, közel-keleti zenékben elterjedt népi hangszer, a darbuka,  

• afrikai eredetű, lopótökből készült chekere (csekere),  

• Peruban kulturális örökség részévé nyilvánított kajon (kahon). 

Amikor komplett dobfelszereléshez ül, hosszú perceken keresztül tud improvizálni. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxot4e-AnCg
https://www.youtube.com/watch?v=jG6nD519S70
https://www.youtube.com/watch?v=6gVuB-ciBSE


Rajmund tehetségének, kitartásának és szorgalmának szeretnénk a jövőben is tanúi lenni! 

 

 

 Rajmund a kahonon2 ülve, előtte a 

darbuka3 és chekere4 (csekere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajmund elektromos dobszetten improvizál 

https://www.youtube.com/watch?v=NUWQUnRTDGU 

 

 

Rajmund akusztikus dobszekción játszik:  

https://www.youtube.com/watch?v=y2Q-5Fw-Q04 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%B3n 2021.11.14. 15:32 
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Darbuka 2021.11.14. 15:34  
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sekere 2021.11.14. 15:38 
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