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Zene 

 

Furán működik a zenei élet. Miközben Yonderboi minden kulturális és zenei megmondómagazin borítójára 

felkerült új lemezével, DJ-jének tavaly megjelentetett első albuma nem vert igazi hullámokat a médiában, 

miközben legalább annyira értékes, sőt, sok szempontból szerethetőbb alkotás. A két lemez eltérő fogadtatása a 

csodagyerek-történetekre fogékonyabb sajtó, Yonder korábbi sikereinek hátszele és izmosabb promóciós 

költségvetése mellett nyilván azzal is magyarázható, hogy Bootsie nem az a címlapon pózoló frontember típus. 

A hazai független hiphop egyik úttörő csapatának számító Árral szemben-ben és Yonderboi élő együttesében is a 

háttérbe húzódva dolgozott. Miközben a rivaldafény elterelte a nagyérdemű figyelmét, ő szép csendben 

összerakta saját zenei univerzumát. Engem például nagyon meglepett vele. 

Az állandóan a lemezboltokban lógó sznob haverjaim biztosan kiröhögnek majd, mert így lelkesedem ezért a 

lemezért, hiszen igazából semmi forradalmian újat nem hoz, sőt sok szempontból mintha viszszatérés lenne a trip 

hop, az absztrakt hiphop és downtempo nevekkel körülírt lassabb sebességű, hangmintákra épülő, főként 

instrumentális irányzat 1995 és 1999 közötti korai időszakának formavilágához. Ugyanakkor már az első néhány 

szám után egyértelmű, hogy Bootsie nem szolgaian másolja a belassult iskola nagyjait - a japán DJ Krusht, a 

bécsi Krudert és Dorfmeistert vagy az angol Ninja Tune kiadó holdudvarát, hogy csak néhányat említsünk -, de 

nagyon határozott elképzelése van arról, hogy mit és miért csinál: a számok dallamvilága, szerkezete és 

hangszerelése egyetlen, koherens és önálló stílusvilágnak van alárendelve. Ja, és egyértelműen felismerhető, 

saját dobhangzása van, ami ebben a stílusban elválasztja a játszadozó gyerekeket a nagymesterektől.  

Megpróbálom rekonstruálni a Bootsie-alapreceptet: nagyvonalú "ecsetvonásokkal" viszi fel kórus-, vonós- és 

fúvós-hangmintákkal festett filmzeneszerű hangképeit, amiket hipermodern szintetikus hangszőnyegekre és 

basszusfutamokra alapoz. Ezek a folyami áramlatokhoz hasonlóan egymás alatt és fölött hömpölygő technoid 

szintetizátor-rétegek adják zenéjének sötét tónusú lüktetését, miközben szikár és tiszta, de mégsem steril 

hangzású, általában hiphop ritmikájú ütemekkel diktálja a tempót. Nincsen benne erőlködés, sőt kifejezetten 

játékos: ha a zenei mondanivaló úgy kívánja, egyszer csak fellazul az addig feszesre szabott ritmus-keret, és 

kinyílik a zene az ambient vagy a dub felé, mintha egyszer csak becsobbantunk volna egy visszhangokkal teli 

medencébe. Az effektezés mértéktartó, végig támogatja, színezi a zenét, nem nehezedik rá és nyomja agyon. Ez 

egyébként elmondható a lemezjátszóból és keverőből kicsiholt szkreccsekről is. Bootsie már túl van azon, hogy 

kérkedjen saját lemezjátszó-virtuozitásával: a megfelelő helyekre odapakolt precíz és összetett ritmikus zaj-

költemények magukért beszélnek. Akinek füle van rá, elismerően bólogat. 

Ez a komplex hangzásvilág egy elektronikus-zenei stúdiómágustól is szép teljesítmény lenne, Bootsie előtt 

viszont baseballsapkát emelek: hiphop DJ-ként kezdte, és e műfaj képviselőinek legnagyobb része még csak 

kíváncsi sem lesz arra, hogy mi folyik a zenei kerítések túloldalán. Azaz nem csak Nagytéténytől a nemzetközi 

zenei piacig megtett távot méltányolom, de azt a szövevényes zenei fejlődési utat is, amit ez a lemezlovas bejárt.  

A Silent partner jól felépített, sokszínű utazás a hallgatóság számára is: találunk rajta népzenei elemeket 

(Horseriders Towards The Abyss), feszült krimifunkot (Sword Removed), távol-keleti hangulatokat (Accross the 

Opium Den), egészen éteri, elszállt kompozíciókat (Unveil, Falkonstalk, Kikötő), a Verve korai időszakát idéző 

http://www.es.hu/kereses/szerzo/V%C3%81LYI%20G%C3%81BOR
http://www.es.hu/kereses/lapszam/243


pszichedelikus poszt-rock gitárzenét (Heart Repel) Schrank Doma közreműködésével, sőt magyar rapet is. Bár 

AC szövege nem vállalhatatlan, ostoba vagy erőltetett, számomra ez a lemez egyetlen fenntartásokkal kezelt 

része. Talán azért, mert Bootsie a szavaknál sokkal természetesebben, sokkal érzékletesebben mesél zenéjével. 

Az egész lemezt áthatja az érzelgősségig sosem jutó mély és személyes érzelemgazdagság, amit csak jobb híján 

hívok melankóliának. Talán az az álomszerű érzés van hozzá legközelebb, amikor késő éjjel egy kihalt város 

ismeretlen külkerületében autózunk a sűrűn zuhogó hóban. 

(DJ Bootsie - Silent Partner - Ugar/UCMG) 

 


