
DJ Bootsie: The Silent Partner 

 

A Žagar együttes „gramofonosa” nemrég szólóalbummal jelentkezett. A szinte kivétel nélkül 

instrumentális felvételeket tartalmazó lemez itthoni hip-hop berkeken belül egészen egyedi, 

nemegyszer kísérleti vonalat képvisel. Erős bemutatkozás, mely kicsit megváltoztatja a laza 

csuklójú DJ-ről alkotott képünket.  

 

Bootsie nem éppen mai gyerek a szakmában. 1996-ban, csapatban DMC bajnok volt, 

ugyanakkor a Benskivel alapított Az Árral Szemben hip-hop együttessel Fila Rap Jamet 

nyertek. Két lemezük jelent meg, majd nem sokkal azután, hogy Bootsie belecsöppent 

Yonderboi zenekarába, Az Árral Szemben feloszlott. Yondert követte a Žagar, amely immár 

kb. 3 éve biztos pontnak tekinthető az életében. 

Az ember mindig elcsodálkozik, ha egy általa szorosnak és összetartónak hitt alkotói 

közösségből valaki előlép, és önállóan is bizonyítani akar. A zenészre már ráaggatunk egy 

skatulyát, és nehezen tudjuk elképzelni, hogy mást is kaphatunk tőle. Bootsie esetében 

örülhetünk, hogy megtette ezt a lépést. 

A nyugodt hangokból, nehéz ritmusokból álló Unveil nagyon szép felvezetése az albumnak. 

Négy perc alatt máris benne vagyunk Bootsie sokféle hangszert felvonultató, színes, 

atmoszférikus, mély gondolatokat sem nélkülöző világában, melynek csírái már Az Árral 

Szemben szerzeményeiben megtalálhatóak, és (a Tango Ronint kivéve) egyaránt érintetlenek 

maradnak Yonderboi, valamint a Žagar zenei világától. 

A hip-hop ritmusokra épülő számokat zongora, vonósok, női ének, madárhangok, trombiták, 

szaxofon, gitár szövik át, lassan hömpölyögve, puha basszusokkal megtámogatva. Itt a 

népzene kerül előtérbe (Horseriders Toward the Abyss), ott a spanyol bikaviadalok vérszagát 

érzem (Sword Remowed), amott a pusztán, 30 fokos hőségben fölöttem köröző madarak 

sikolyait hallom (Falconstalk). A Tango Roninról a Kill Billre lehet asszociálni, az azt követő 

Vuluke Khall viszont már egy Animal Cannibals remix. A zene és a szöveg kissé elüt 

egymástól, bár a Kannibáloktól viszonylag magvas gondolatokat hallhatunk, azonban a laza 

rap nem teljesen passzol Bootsie intim zenéjéhez.  

Kifejezetten erénye az albumnak, hogy a lemezhúzogatás nagyon visszafogott, elsősorban 

csak hangulatfestő szerepe van. Egyetlen kivételként a kissé funky-s Invisible Suit célozgat 

arra finoman, miért is Bootsie az egyik szkreccsmerster Magyarországon. Az Across the 

Opium Den, a The Only Thing You Feel és a Heart Repel ismét misztikusabb, a lélek 

bugyraiban turkáló szerzemények, de az album igazi meglepetése és csúcsa a Kikötő. Ez 

már-már kísérleti jazz számként is fölfogható: bús zongora akkordok, síró szaxofon, western 

filmet idéző gitártéma, nyugtalanító basszus. Ilyet egyáltalán nem vártam Bootsie-tól, 

köszönet érte.  

Az első reakcióm az albummal kapcsolatban egyébként az volt, hogy ez a lemez lélegzik. A 

holt anyag szabályosan, biológiai testként, emberi módon lélegzik. Később ehhez jöttek a 

„női megérzések”, melyek szerint Bootsie mély érzésű, és belül magányos ember lehet. 

Egyvalamit azonban még a hatodik érzékemmel sem sikerült kisilabizálnom: miért borítja 

nyúltapéta a belső borítót? 


