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Az ugyanabban a lép-
csőházban lakó, 
zenére fogékony 
srácokból még 
1999-ben verbu-
válódott Fish! szá-
mos tagcsere után 

még mindig ott van a színpadon – és 
egy ideje a piacon is. Utóbbival a zene-
kar alapítója és állandó mozgatórugó-
ja, Kovács Krisztián (vagy ahogy min-
denki ismeri: Senior Hal) ambivalens 
viszonyban van. Miközben a zenekar 
egyik legalapvetőbb direktívája, hogy 
mindenkinek legyen civil állása is, és 
ne akarjanak a zenéből megélni, épp ez 
tette őket piacképessé. „Nem tettünk fel 
mindent egy lapra, ezért működhet ma 
is a zenekar, ellentétben sok pályatárs-
sal” – mondja Krisztián. 

Miközben a magyar zenei piacot 
sokkhatásként kezdték elérni a digita-
lizáció által keltett hullámok, a Fish! 
2006-ban végre kiadta első lemezét. 
Egyszerűen ciki volt, hogy a pár száz 
fős, masszívabb táborral rendelkező 

rockbandának nincs még albuma. „Lás-
suk be, nem voltunk egy megbízha-
tó társaság előtte. Mindig az volt a kér-
dés, hogy mi a fenét csináltunk hét évig” 
– mondja Krisztián. Újbudán, a Kopa-
szi-gáton találkoztunk. A kerületből 
ugyanis csak nagyon indokolt esetben 
teszi ki a lábát.

Az akkor a csúcson pörgő 30Y-t 
is menedzselő CLS Kiadóhoz igazo-
ló együttes szintet lépett, volt lemez, 
koncertek, plakátok és klip, vagyis tu-
datosan kezdték formál-
ni a márkájukat. Eljutottak 
olyan helyekre is koncer-
tezni, ahova addig nem, 
első klipjük is folyamatosan 
ment az akkor egyedural-
kodó zenecsatornán, a VI-
VA-n. Elkezdtek úgy kinéz-
ni, mint egy „nagy zenekar”. 

A színfalak mögött ez 
úgy nézett ki, hogy a CLS 
által kiadott első lemezt 
a banda visszavásárolhatta 
gyártási áron, gyakorlatilag 

nulla forintot kerestek rajta. „Lemez-
kiadáson már akkor is csak gombo-
kat lehetett keresni” – így a frontem-
ber, de promóció szempontjából fontos 
volt, hogy számos felületen és csator-
nán tudtak megjelenni. A lemez nem 
a pénz miatt volt mérföldkő. A Fish! ki-
lépett a gangról, ahonnan indult, maguk 
mögött hagyták a külvárosi háztetőket 
és a bajszos takarítónőket. „Az első le-
mezünk egy korszak vége volt, nem va-
laminek a nyitánya” – mondja erről 

Krisztián. 
2010-ig három le-

mezt adtak ki, és közben 
a popipar is teljesen meg-
változott. A kiadói együtt-
működés után volt szer-
zői kiadásuk, és volt, hogy 
a netre tették ki a száma-
ikat, ingyen. „Mindig el-
mentünk a falig, bármi-
be is kezdtünk” – mondja 
Krisztián. A zenekar „do 
it yourself” jellegét, amit 
a punk szintérről hoz-

Még ha utáljuk 
is ezt a szót, 
kialakult egy 
felvevőpia-
cunk. Ezzel 
már lehet  
számolni.

Ha egy rockzenész első idézhető mondatában nincs legalább egy ízes 
káromkodás, akkor nem is biztos, hogy érzi a rockot. A Fish! zenekart 

alapító Kovács Krisztián első erős mondatát így nem is idézzük arról, hogy 
szerinte mit csinált a zenekara az indulást követő hat-hét évben. 
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Még nem 
üzlet, de már 
nagyon profi 

R’N’R ÜZLET
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tak magukkal, sosem adták fel, de lát-
ható sikereket nem tudtak vele elérni. 
Az ugyanakkor egyértelmű volt, hogy 
a zenekarból még bármi lehet, ha hagy-
ják.

 A kulcs nem az volt, hogy mindent 
maguknak csináljanak, hanem hogy 
amihez nem értenek, azt bízzák szak-
emberekre. Anyagi nyomás így sem volt 
rajtuk, a zenéjükbe így sem szólt bele 
senki. A függetlenségre való törekvés 
fontos alapja lett a szisztematikus épít-
kezésnek, de rossz döntéseket is szült. 
Az első lemezt angolul adták például 
ki, miközben meglett bennük az igény 
a magyar szövegekre is (amiben nagyon 
erősek). 

2009 fordulópont. Már elindult az új-
rahangszerelt Petőfi Rádió, a VIVA-hoz 
képest újat mutatni akaró MTV Hun-
gary zenecsatorna, erős volt a felhajtóe-
rő az igényes magyar zenekarok mögött, 
amik nem gagyi popslágerekkel akar-
tak minél nagyobb közönséget elérni. Ez 
lendületet adott a bandának is. A Majd-
nem Kalifornia című számuk sínre tette 
a zenekart, játszották a számaikat a rá-
diók, és hívták őket fesztiválokra is. Lát-
ható és mérhető lett a Fish!. 

Az átélt sikerek miatt kezdtek azon 
gondolkodni, miként lovagolhatnák 
meg ezt a hullámot, hogyan lehetne be-
kerülni a játszási listákra, mások mit 
csinálnak? Azt látták a mozgásba len-
dülő piacon, hogy semmi sem a régi, 
itt már mindenki király. Ők pedig meg 
akartak maradni zenésznek, akik élve-
zik, ha színpadra állnak. „Hátraarcot 
vettünk, mert megijedtünk, hogy mi is 
megélhetési popperek leszünk. Mindig 
a magunk feje után men-
tünk, most is.” Miköz-
ben mások felültek a Pe-
tőfi-hullámra, hogy pénzt 
(is) keressenek, ők meg-
csinálták a következő kis-
lemezüket. És kitették 
a netre. Ingyen. 

Kívülről nézve, talán 
ez is hiba volt, amit a füg-
getlenségük megőrzé-
se szült. Valójában fontos 
darabja a zenekar mosta-
ni imidzsének. Ők a tökös 

fiúk, akik ha kell, szerzői kiadásban csi-
nálnak lemezt, mennek előre, nem ál-
lítja meg őket senki. Ezzel sokakat si-
került meggyőzni. „Még ha utáljuk is 
ezt a szót, kialakult egy felvevőpiacunk. 
Ezzel már lehet számolni” – mond-
ja Krisztián. Elhagyták a do it yourself 
metodikával együtt járó esetlegességet, 
és megtartották belőle a kreativitást. Így 
alakult ki az a gerillamarketing – nevez-
zük jobb híján így –, amivel a zenekar 
képes volt kialakítani és bővíteni a saját 
közegét. 

Tudatosan kezdtek el „zöld” irányba 
menni (szektát azért nem alakítanak, de 
a környezettudatosságról sokat beszél-
nek), látták, hogy az ilyen kattanásaik-
ra vevő egy réteg, és meg is finanszíroz-
za őket. Menedzserük, Anga-Kis Miklós 
szerint a gerillamódszerek, az ötletek 
mindig is jellemezték Krisztián mun-
kásságát, mindig tudta, hogyan kell va-
lami mást, valami meglepőt húzni. Erre 

ma már tudatosabban ala-
poznak. „Ami belőle jön, 
így is ösztönös, ezt nem ta-
nítják sehol. Illetve épp, 
hogy tanítani kéne, ahogy 
csinálja.” 

Az első lemez után érez-
ték, hogy zenéjük nagyobb 
közönséghez is eljuttatha-
tó. Miközben ragaszkod-
tak művészi szabadságuk-
hoz, legtöbb lépésüket az 
indokolta, hogy a fenti té-
telt bizonyítsák. Azt viszont 

nekik is meg kellett tanulniuk, hogyan 
lehet minél professzionálisabban elérni 
a közönségüket. A 2010 utáni nagyleme-
zek mind egy jól megtervezett metódus 
alapján kerültek piacra, ekkor kezdtek 
egyedi albumokat kiadni. 

A Sav lemez pendrive-on jelent meg, 
de 110 rajongó egyedi készítésű pólót is 
kapott mellé. „Itt, amit lehet, azt elszúr-
tuk” – mondja Krisztián első sorban 
arról, hogy nem tudták jól promózni 
a lemezt, a rádiók sem játszották any-
nyira. A Konzervzene már egy konzerv 
alakú adathordozón jött ki. Gombokat 
kerestek ezzel is, de publicitást nyertek, 
azt viszont bőven. Kezdett beérni a ta-
pasztalat és a do it yourself mentalitás. 
Megjelenés előtt „nullaforintos klipek-
kel” bombázták a rajongókat, a PR-t egy 
külsős cégre bízták. 

A punkok, akik nem veszik magukat 
túl komolyan, szeretik a geget, és a bul-
várba is belelépnek időnként fél lábbal, 
nos, ezek a srácok megcsinálták. A Kon-
zervzene erős album lett, és a promóció 
is jól sikerült. Ez a magyar piacon az je-
lentette, hogy gyakorlatilag önellátó lett 
a zenekar. A „rendes munkával” meg-
keresett pénzt már nem a színpadra köl-
tötték. A máig utolsó lemezzel viszont 
elmentek a Gold Recordshoz, vagyis 
újra a kiadói vizekre eveztek, miközben 
Krisztián korábban úgy vélte, nekik már 
lefőtt a kávé. 

„Mindig eggyel tovább léptünk. De 
most már azt akartuk, hogy álljon össze 
annyira sztori, amikor már csak a zenét 

A független-
ségre való 
törekvés fon-
tos alapja lett 
a szisztemati-
kus építkezés-
nek, de rossz 
döntéseket is 
szült.

EZ NEM SZÍVBŐL JÖVŐ RETRÓ

2013-ban a sor a Király utcáig kígyózott, innentől belépőt kellett szedni, hogy megszűr-
jék a közönséget. Ezért a Gozsdu Manó Klubból átmentek az A38-ra. A sor a Petőfi hídig 
állt. (Azóta a hajót is kinőtték.) A NECC Party Krisztián szerelemprojektje volt, és arról szólt, 
hogy a rockkoncertek után az emberek még maradnának, de nincs „rendes zene”. Senior Fish 
gondolt egyet, és innovált a koncert után lézengőknek egy „zenei freak show-t” a kétezres évek 
vállalhatatlan diszkózenéjéből. „Az Emergency House-tól a Back Street Boys-ig minden belefér. 
Ez nem szívből jövő retró, éppen azért adható el, mert két teljesen vállalható csávó csinálja.” 

Ezt nem a Fish!-koncertek után nyomták le, hanem klubokban, tavaly már az Akvári-
um nagy hallját is megtöltötték (a jegyeket egy nap alatt elkapkodták), ma már simán elad-
nak hétezer jegyet a Budapest Parkba. Ezt a számot a top zenekarok is elfogadnák. A NECC 
persze olcsóbb, és szélesebb közönséget szólít meg, de így is nagy teljesítmény, hogy szin-
te megtöltik Budapest legnagyobb szabadtéri helyét. Főleg úgy, hogy négy éve nyolcvan 
nézővel és ingyen kezdték. Az A38-as bulik mutatták meg, hogy ebből üzlet is lehet, azóta 
szigorúan így is kezelik. Ebből a szempontból azzal is számolniuk kell, hogy megjelentek 
a NECC-klónok, akik őket próbálják másolni.
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szúrhatjuk el. Legyen profi PR, sajtózás, és érjük el azo-
kat is, akiket saját erőből nem tudtunk volna” – mondja el 
Krisztián, hogyan lettek független, de kiadói zenekar. 

„Példaértékű, ahogy a Facebookon és az Instagramon 
jelen vannak” – mondja Anga-Kis, a menedzserük. A Fish! 
egyik fontos ismertetőjegye a közvetlenség, Krisztián ezért 
meglehetősen sokat nyomogatja a telefonját. Ő válaszol a ra-
jongóknak a Facebookon, frissíti a felületeiket. Ez a szoros 
kapcsolat ma már nagy mozgásteret enged a Fish!-nek. A Ne 
is figyelj rám című számuk miatt a rajongóiktól egy rossz 
szót sem kaptak, kívülről persze jöttek kritikák, hogy még-
iscsak slágereket kezdtek írni a rádiók játszási listájára. „Ez 
egy médiahekk volt. Olyan számot akartunk írni, mint 
a Halott Pénz. Elég nagyot szólt a végén” – nevet. Ez ma 
már belefér. „Ha félremegy, azt mondjuk vicc volt. Tudják, 
hogy ilyenek vagyunk.”

A profi körítéssel kiadott Idő van! album mutatja, mire 
képes, ha a promóció olajozott és a termék jó. A már meg-
szokott fesztiválfellépések után a klubszezonban is egyre 
többször léptek fel teltház előtt. „A közvetlenségünk itt lett 
kifizetődő” – mondja Krisztián. A zenekart innentől váro-
si napokra is elkezdték hívni, a nyaruk még jobban betelt. 
„Nem rúgjuk ki a torzítópedált ilyenkor sem. Van abban 
kihívás, hogy olyan embereknek játszol, akik sose hallot-
tak a tiedhez hasonló zenét.” Hogy mit vállalnak el, azért 
azt jó előre ellenőrzik (kik léptek fel ott korábban, milyen 
technikai körülmények között). 

Az első lemezükkel még úgy 
voltak, hogy már az nagy szám 
lesz, ha elkészül. Kit érdekel, mi 
lesz holnap, ha van egy saját le-
mezed? Ma ott tartanak, hogy 
profikkal dolgoznak, visszafor-
gatnak a zenekarba, kiszolgál-
ják a maguknak teremtett kö-
zönséget, és új felvevőpiacok 
után kutatva a turnébuszba is 
beülnek. A Fish! ettől még ze-
nekar maradt, a lényeg nem vál-
tozott. Krisztián ugyanúgy nem 
tudja, mit hoz a jövő. A kivül-
álló punk, a megrögzött budai, 
Senior Hal kinéz a Kopaszi-gát 
túloldalára, és mielőtt kérdez-
hetnék, közbevág: „Most van 
az, hogy feltehetnéd a kér-
dést, hogy lesz most?” És most 
marad a kérdőjel. F
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DISZKOGRÁFIA 
2006 

FIRST OF MANY 
12 dal, 1 klip, CLS Records

2008 
STAND UP (MAXI)

3 dal, 2 klip, szerzői kiadás

2009 
CSINÁLJ EGY LEMEZT 

12 dal, 3 klip, Magneoton

2010 
MINDENKI KIRÁLY 

4 dal, 2 klip, szerzői kiadás

2011 
SAV 

ez az első egyedi lemez! 
11 dal, 5 klip, szerzői kiadás 

2012 
A VILÁG VÉGÉN (MAXI)

3 dal, 2 klip, szerzői kiadás

2013
KONZERVZENE 

11 dal, 8 klip, szerzői kiadás 

2016 
IDŐ VAN 

12 dal, 7 klip, Gold Record Music
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