III. Világháború – 1956 – Tizenkét dicsőséges nap – tizenkét szög a czionizmus
koporsójában X. (1956-2015. november 2.)
10. szög.
írta: Nagykun-Kovács László

X. rész Korvin-orgona #04. Megropiztatjuk a muszkát (medvepuszit adunk
nekik)
Trianoni hiénák, ráczok, tótok, oláhok. S a Titeket karöltve támogató Vatikán. USA,
Egyesült Királyság (Anglia), Francziaország. Ütött az utolsó órátok. „A magyar
történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz
Mezőkövesdi)
59 éves vágya a mai teljesül a magyarságnak, s a Korvin-közieknek, akik november 2-án
első teljes napjukat kezdték az előző nap megalakult Nemzetőrségben, karszalaggal a
karjukon. A történelmet tanulmányozva, ma már tudjuk, hogy Hruscsov még október 31-én
eldöntötte – főleg kínai nyomásra, mivel Csuen-láj, aki maga is titkóros volt, gyűlölte az
értelmiséget (intelligencziát) –, hogy a SZU katonailag vérbe fojtja a győztes forradalmat,
s a Nemzetőrség által képviselt Szabadságharczot. Az a csapás, amelyet a szovjetek
november 4-én pontban hajnali 4.00-kor zúdították a még igazak álmát alvó magyar nemzetre,
gyakorlatilag még november 1-én, ill. 2-án megindult.
S nagy vágya teljesül a Trianontól 95 éve nyomorgatott magyar nemzetnek is, mert ha nincs a
muszka invázió 1948-49-ben, akkor nincs Bach-korszak, s az elmebeteg Kapzsiburgok
módszeresen nem uszítják reánk az 1920-21-ben (a Trianoni Szerződés XXXIII/1921
törvényként lépett hatályba, ismerős számunkra a 33-as szám?) bennünket megcsonkító
javarészt szláv államokat. S elég a cseh, szlovák, horvát, szlovén, szerb s a Jugoszláviából
kiszakadt államok zászlait, nemzeti színeit megvizsgálni, hogy rádöbbenjünk arra, hogy
muszka invázió mély nyomot hagyott a Kárpát-medenczében. A hivatalos magyar Akadémiai
álláspontot Bertényi Iván fogalmazta meg (ő maga a Koronáról valótlanságokat is állít, de ez
most nem számít): a Kisantant-körgyűrűben felbukkanó fehér-kék-piros színek
megjelenése a pánszláv behatás következménye. Az oroszok pedig nemzeti színűket I.
(Nagy) Péter czár révén vették a hollandoktól (hollandiai utazásakor). A hollandok pedig a
francziáktól. Eddig a hiv. változat Bertényitől. Nincs is ezzel semmi gond.
Maguk az oroszok – legalábbis egyik interneten közzétett tanulmányuk szerint – azt állítják,
hogy ennek a három színnek az együttese titkóros jelkép, s így a régi zászlójuknak azt a
fekete-fehér zászlót gondolják, amelyet ma az Új-Oroszország néven futó két nagyobb keletukrajnai megyéből álló s határozottan orosz előjelű államalakulat is használ. S mi magunk
meggyőződtünk arról, hogy fekete s fehér mágiát egyaránt használnak. A Novorosszijának
(Donyeck s Luhanszk) semmi köze az orosz jelenhez, ők már az új orosz jövőt jelentik. S a
közkeletű hiedelmekkel szemben a jelenlegi orosz vezetéssel (Putyinékkal) hadilábon állnak,
mivel jól ismerik őket, nemcsak a khazarokkal. (Ez utóbbiak a mai Ukrajnát, Közép-Ázsia

egy részét, sőt a Kaukázust is maguknak akarják. Minden nagyobb térségi háború mögött ők
állnak.)
De – visszakanyarodva eredeti gondolatmenetünkhöz – a történelmi orosz jelképekben rejlő
logika szerint sem a Bertényi-féle változat, sem a titkórosságot feltételező, sem az előbb
említett ún. új-orosz változat nem hiteles. Amint azt már korábban egyik
hozzászólásunkban említettük: a régi középkori hajók felségei között három darab orosz
zászló volt [egy db fehér (Fehéroroszországé), egy kék (Kék-oroszországé) s egy vörös
(Vörös-Oroszországé). [Persze volt a középkori tengeri zászló-katalógusban két tartár zászló
is (griffes s baglyos), mivel ez a két totemállatuk volt a tartároknak. ]
Kérdezlek Benneteket, Kedves Nemzettársaim, hogyha egy országnak háromféle
színváltozatban bukkan elő a neve a középkorban, s külön-külön zászlójuk is van, s a mai
felségjele (a zászló) is ugyanezt a három színt öleli fel, akkor elképzelhető-e, hogy a mai
szín-együttes (fehér-kék-piros) ezt a valaha létezett hármas orosz államalakulatot jelenti?
Nyilvánvalóan igen. Akkor viszont a fentebb említett másik három magyarázat
nyilvánvalóan megkérdőjelezhető1.
S persze önmagában ez még akár mindössze csak zárójeles következtetés is lehetne. De
ott van Famankóék (A. Fomenko prof., ill. Novoszovszkij és csapatuk) statisztikai
következtetése, miszerint Dzsingiszkán az egyik orosz czár tatár neve volt, akárcsak Batukán.
Az oroszok szimbiózisban éltek a tartárokkal. A tartárok faji hovatartozása egyébként is
európai2. A Tartár Vénusz (la Venus Tartar, igazi neve: Barbara KORSZAKOVA) arczát
mellékelem ide3, aki nagyon-nagyon hasonlít anyai nagyanyám édestestvérének az arczára, s
ma tuczatarcznak számít nálunk Magyarországon is. (Szép nő volt. S műveltségével
elkápráztatta a nyugati fővárosokat.)

1S különösen úgy, hogy ma az orosz kutatók megkérdőjelezik az – persze csak történelmi távlatokban – egészen
közelmúltnak számító XIX. századot. Pedig az időben még viszonylag nagyon közel van

2Tehát nyugodtan elfelejthetjük a középkori krónikák dajkameséjét, mi szerint a vérszomjas tartárok
elözönlöttek bennünket. Valami biztos volt, de a kaukázusi tartárokat kutató Zichy Ödön tartár fia (az anyja
tartár volt) könyvet írt arról, hogy a tartárjárás teljesen máshogy volt, mint ahogy nekünk tanítják. Persze
veszélyesnek tartjuk őket (a tartár-oroszokat), de ezt már korábban leszögeztük, s éppen ezért fejtjük i ezeket a
gondolatokat kicsit részletesebben.

3http://img-fotki.yandex.ru/get/4208/anastassia100.21/0_410c0_a1d9020d_XL.jpg
la Venus Tartar:

Jól láthatóan fehér bőrű nő. S még ezeregy példa van.
Tartárországban százalékos arányát tekintve több oroszajkú élt a XIX. században, mint
Oroszország európai részén, amelyhez akkor még nem tartozott az egész Szibériában
elhelyezkedő Tartárország. (Azzal szemben, ahogy nekünk tanítják. Éppen tegnap előtt tette

közzé következtetéseit az egyik orosz kutató, hogy sem II. Katalin, sem Viktória királynő nem
létezett4. S eddig hihetetlen mennyiségű anyagot tett közzé ahhoz, hogy legalábbis
komolyan vegyük ahhoz, hogy egyáltalán megvizsgáljuk állításait5.)
Nos, Famankóék rengeteg bizonyítékkal támasztják alá azt az állításukat, hogy az
Aranyhorda volt Nagyorosz-ország, a Fehérhorda Fehéroroszország, míg a Kékhorda a
mai Ukrajna. (Ez utóbbi zászlójában még ma is benne van a kék szín.)
Egyébként, ha már itt tartunk, a tatároknál, ill. a pusztai népeknél a színek irányt jelentettek (a
szélrózsa irányait). Idézet az egyik magyar nyelvű honlapról6 (hálás köszönetünk s bízunk
benne, helyesen ismerik a színeket), a színek értelmezési kódja:
* kék = kelet * vörös = dél * fehér = nyugat * sárga/arany = közép. * fekete = észak
Ebből viszont már értelmezhető a három orosz állam színkódja. A fehér Észak-oroszo., A
kék Kelet-Ororoszo., s végül a vörös: Dél-Oroszo. Ennek a három államnak a zászlaja
jelenik meg a középkori tengerész-katalógusokban, illetve a mai zászlón. Egy helyen tér el: az
Aranyhorda és a Nagyorosz-ország színe (vörös) nem egyezik, de akkor is, s most is ugyanazt
a szerepet tölti be. Ha valaki erre azt veti fel, hogy az égtájak nem egyeznek Famankó
megfeleltetésével, tehát bár Fehéroroszország tényleg Nyugaton van Nagyorosz-országhoz
képest, de Ukrajna Keleten lenne?
A kézenfekvő válasz az, hogy a színek az eredeti elhelyezkedést tükrözik, s rengeteg
mozgás volt. Mint ahogy a magyar törzsek sem feltétlen abban az eloszlásban, illetve
elhelyezkedésben voltak a Meotisz mocsaraiban, mint mondjuk a Kárpát-medenczében. Ezt
nem nehéz belátni, nyomós érv.

4http://sandra-rimskaya.livejournal.com/1092194.html Екатерины не было ! И Виктории - тоже !
5Persze az nem feltétlen jelenti majd azt, hogy igazat kell adnunk neki, de nem is zárható ki. Ma az egész XIX.
század megkérdőjeleződik. S még maguk a franciák kérdőjelezték meg Napóleon létezését a XIX. században.
Tömeghipnózis volt - állítják.

6http://anotherlife2time.qwqw.hu/?modul=blog&a=136604 Az Aranyhorda, és megmaradt fővárosuk

Mindezeket azért írom le, mert sem a világ-, sem az európai, s főleg a magyar közvélemény
jelenleg nincs felkészülve arra a megrázkódtatásra, amit az orosz történelemkutatás
felszínre hozott. Ahogy ma szokták mondogatni: kultúr-sokk lesz a javából.
Mi itt hadakozunk az amcsikkal, de az oroszok már régesrégen becsomagolták őket. Az egész
észak-amerikai kontinensen globális kultúra volt jelen, amelynek a nyomait a XIX. század
második felében az amcsik módszeresen eltüntették. Hogy hogyan? Hol itt volt egy nagy tűz,
hol ott, s akkoriban nagy divat volt a világkiállítás, amelyre felkészülvén a tűzben elpusztított
városokat gyorsan újjáépítették. Csak két példát említenénk az orosz-tartár jelenlétre ÉszakAmerikában.
Az egyik régebbi, mexikói. Nagyjából Svájc területének megfelelő nagyságú területen létezett
a kb. 5 millió főt számláló mo(j)szka nép, amely ma már nem él7, de még nyomokban
léteznek a tartár földrajzi elnevezések Mexikóban, s Humboldt német tudós (róla kapta a
nevét a berlini egyetem) volt az, aki Mexikó néprajzát tanulmányozva ír a tartár faj
nyomairól. Tehát dokumentált tény. S ezt az oroszok nem tudják. (1:0 ide)

7A nyelvüket viszont a spanyolok számba vették s nyelvészeknek interneten hozzáférhető. Mi is elvileg azok
volnánk. Humboldt-tól tudjuk, hogy a moszkák eredetileg tatárok voltak.

Van, amit viszont tudnak, hiszen őket érinti. Az egyik orosz kutató helyszíni
épületalaprajzokkal bebizonyította, hogy a ma az USA s vele az egész világhatalmi
jelképének számító Capitolium a szt.pétervári szt. Izsák székesegyházat mintázza. Vagy pl. az
oroszok tudni vélik, hogy a FED aranykészletének 88 %-át ők (mármint az oroszok) s a
kínaiak adták bele még annak idejét, mikor létrehozták. Valószínűsíthetően igazat mondanak,
mivel rengeteg esetben ellenőriztem állításaikat s igazat kellett, adjak nekik8.
Az amcsik hiába tüntették el ennek az egész világon megjelenő (globális) műveltségnek a
nyomait, az orosz kutatók előásták, s most rendszerezgetik.
Tehát ezeregy kérdőjel van, de hiába van az USA-nak a világ összes többi hadseregénél is
erősebb hadserege, az oroszoké összehasonlíthatatlanul kisebb, a kulturális fölény mégis az
oroszok oldalán van, tehát az erőviszonyok tekintetében javukra billen a mérleg nyelve.
Magyarázatként hagy mondjam el, hogy tavaly év elején együtt imádkoztam amcsikkal a
világbékéért. (Éppen a szoci olimpia után voltunk.) Meglepődtem azon, hogy az oroszok
nevének említésére összerezzentek, szempillájuk s tekintetük megrebbent: szemmel láthatóan
félnek tőlük (mármint az oroszoktól). Ez szöget ütött a fejembe, mert nem értettem, hogy
miért? Csak később kezdtem el Famankóék után orosz oldalakat böngészni, s ma már a napnál
is világosabb, hogy azért rebbent az amcsik szeme, mert még az utcza közembere is tudja,
hogy az országuknak nem tiszta a lelkiismerete velük szemben.
Ezután a tényleg kicsit hosszúra nyúlt, de feltétlen nélkülözhetetlen, s egyben hasznos
bevezető után térjünk rá a jelen szösszenet, a 10-ik szög fénypontjára, a medve-puszira9.
Ugyanis ez az oroszok hazai pályája, tőle, mármint a medvétől nyerik erejüket. S mi most
nagyon meg fogjuk „ropogtatni-szorítani” az orosz medvét, azaz a haza pályáján fogjuk
kenterbe verni. Nem kicsit, hanem nagyon. (Ezt szó szerint értjük.) Ugyanis a következőről
van szó.
Képzeljük el, hogy a világból valahonnan felbukkan egy ismeretlen nemzet fia, s közli
velünk, magyarokkal, hogy neki sikerült megfejtenie nemzeti jelképeinket: nevünk
(magyar) igazi jelentését, a magyar zászló s czímer szín- s formakódját úgy szintén. Hogy
éreznénk magunkat, mi magyarok? Megalázva. Joggal10. Kedves Honfitársaim! Nagyon jó
hírünk van számotokra. A magyarság már nem fog szégyenben maradni, mert jómagunknak
sikerült ez. Új keletű szófordulatunkkal élve, hogy még azok is megérthessék, akik nem

8Persze többször tévedésen is rajta kaptam őket, de a saját vonatkozású kutatásaikat – le a kalappal előttük –
tényleg profi módon végzik. A gyenge pontjuk éppen mi, magyarok vagyunk, nem tudnak velünk mit kezdeni. S
legtöbbször óriási bakikat csinálnak.)

9Nálunk a családban a lánygyermekeket is fiúsítva neveltük, katonás neveltetésben volt részük, hogy ne
ijedjenek meg saját árnyékuktól, s meg tudják védeni magukat, ha esetleg kell. Kötelező családi szabadidős
program volt a ropiztatás, a medve-puszi, amikor is megszorítottuk őket, leány- s fiúgyermekeket úgy, hogy
azért ne fájjon nekik, de a csontjaik azért ropogjanak, azaz a csigolyáik a helyére kerüljenek. (Egy idő után
igényelték maguktól is.) Ezzel utalni szeretnénk szösszenetünk czímére, a medve-puszira.

10Meggyalázva nem, mert hiszen nem tilos a saját vagy más népek jelképeivel, ill. azok mélyebb értelmével
foglalkozni. [A gyalázat becstelenség, a(z erkölcsi) szabályok sárba tiprása. Itt erről sem lenne szó.]

édesanyjuk emlőjéből, hanem a számítógépből szívták jobb esetben az anyatejet, rosszabb
esetben a tápszert. Lássunk a magyar törzsneveket.
def[Magyar/Mogyer]=def[magyaró11]=def[mogyoró]
def[Kér]=def[kar]
def[Keszi]=def[kéz]
def[Nyék]=def[nyak]
def[Tarján]=def[térd]
def[Jenő]=def[jonh12]= def[gyomor]
Vagyis sajnos a Kürtgyarmatot kivéve (kilóg a sorból) sikerült valamennyi népnevünket
testrésznévként értelmezni, s ez sokat mond az adott törzsek törzsszövetségen belüli
szerepéről. S annyit még feltétlen megemlítünk, hogy a testrészek a Rejtett Magyar
Évkörben (RMÉ) viszonylag rövid (180 évig tartó) történelmi korszakokként is
ragyogóan értelmezhetők. S a magyarok honfoglalása ott ment végbe, ahol az emberi
zodiákusban a comb, ill. férfiúi teremtő erő van: a mogyoróban, azaz a Nyilasban. (A
nemzőszerv ugyan a Skorpió felségterülete, de az nem, ahonnan a teremtőerő, azaz maga a
nemzés indul, azaz a czomb s a mogyoró13.) Ott, ahol ennek a Nyilas-dekanátus van (600-660
közt, azaz 300 éves csúszással a mai 900-960 közt), történelmünkben három14 hadvezér
csoportját találjuk, Bulcsúét, Súrét s Lehelét, de közülük is vállal kimagaslik Bulcsú vezér
(Rex Bulcsú)15.
Miután tanújelét adtuk, hogy magyarként magyaroknak szerzünk babérokat, most már tényleg
ropiztassuk meg a muszka medvét, de amúgy magyarmiskásan, s vele egyszerre fog
megroppanni a kisöccse, a rácz medve is. Ígértük, hogy elsőként a szerbeket-ráczokat
fogjuk összeroppantani a trianoni gyilkosaink közül. Íme, itt van a tálalás-kifejtés, álljuk a
szavunkat.
Famankóék eddig jutottak, tehát észrevették:
def[Moszkva]=def[mosque, franciául-angolul mecset]=
11Egyes székely nyelvjárásokban (népmeséinkből tudjuk) mind a mai napig magyarónak mondják a mogyorót).
12Az Ó-magyar Mária-siralomból van ez a szó, de ha jól emlékszünk Arany János is használja egyik művében,
tehát benne volt a szótárában.
13Csak a rend kedvéért. Heréje csak a lónak van, s a méhkirálynőnek, s ma sajnos tényleg ez a jellemző, de nem
a férfiaknak. Nekünk, férfiaknak, mogyorónk van. Mi vagyunk, ill. képviseljük a világban a férfiúi teremtő
erőt. Molnár V. Jóska el-elmondogatja, hogy a magyarság a világ legférfiasabb nemzete, a huszárság népe.
Minden valamit is magára adó nyugati hadsereg, még az oroszok is, pedig ők keletiek, minket utánozva
honosította meg a hadereje kötelékében a huszárságot.
14A három számossága szintén a Nyilasé.
15Sőt, paradox kutatási eredményeink szerint Bulcsú vezér személye még Szent Istvánétól is fontosabb, pedig
hát aztán tényleg központi személy volt, e felől semmi kétségünk. azt is tudjuk bizonyítani.)

Csudinov professzor, akadémikus, tényleg zseni, az oroszok legmagasabb szaktekintélye is
csak eddig jutott:
def[Moszkva]=def[maszk, azaz álarcz]

Mi pedig már náluknál is tovább jutottunk:
Csupa latin fogalom: def[muszka]=def[muzika]=def[muzsik]= def[mozaik].
Vigyázat: a szóegyezés csak azt bizonyítja, hogy ezek a szavak egylényegűek a muszka
népnévvel, de korántsem bizonyítják, hogy a zene (muzika) orosz. De az orosz műveltségre
nagyon is ráillik jellemzésként a „mozaik-műveltség” jelző vagy inkább czimke. Az orosz
valaha régen létezett, s még így mozaikjaiban, tehát szilánkjaiban is lenyűgöző
műveltség, amely még így is kenterbe veri az összes többi nyugat-európai műveltséget (ez
mind-mind most kezd felszínre jönni), de nem szerves, s még csak meg sem közelíti a
miénket. Az oroszoknak 4-féle ábéczéjük van, s ezeket komolyan kell venni. Többszázezer
éves írott (ószláv történelmük) van, s a középkori térképeken, tényleg mozaikszerűen, tehát
már csak széttöredezetten, ott van Nagy-Tatárország nyomokban. (Még szilánkjaiban is
félelmetes a XIX. században, milyen lehetett, amikor egyben volt?)
Hogy is származhatott az orosz ábécé a görögből, mikor az előbbiben 44 betű van, míg a
görögben kb. 25 %-kal kevesebb? Az egész görög s latin műveltség legnagyobb
valószínűséggel a középkorban keletkezett, ezt a kijelentést megkoczkáztatjuk. A
nyomok egyértelműsítik, hogy az orosz szellemi hagyaték, amelynek mi csak porczikáját
ismerhettük meg, jóval gazdagabb. Csak hát kutatni kell.
Folytatva a muszka népnév értelmezését. Csudinov arra a következtetésre jut, hogy a
Moszkva szó a Maszkova (tehát maszk-készítő város) szóból alakult ki. De nézzük csak
meg:
def[мозг, magyarul agy]=def[Moszk-va]. Az oroszban rengeteg olyan szó van, ahol a –va
szótag főnévképző.
S itt elérkezünk addig, hogy nem egy Moszkva volt, hanem vándorló központi mag (agy) volt,
akárcsak pl. Jeruzsálem, vagy pl. az ősi magyar királyi városok a Pilisben: Pest, Buda,
Fehérvár.
def[Fejérvár]=def[főúri vár]
def[Veszprém]=def[Víz-perem]16
def[Visegrád]=def[vizsgálódó]
16Ez utóbbi egy általános diák felfedezése az internetről, tehát nem a miénk.

Végül, de nem utolsósorban, mert azért máskor is lesz nap, s nem bölcs dolog az összes
ütőlapunkat kiadnunk, következzék az utolsó megfeleltetés.
def[Minszk]=def[Moszk-va]
Ebből az utóbbi megfeleltetésből kiderül, hogy a mozg (magyarul agy) szó későbbi
fejlemény, mivel az orosz városnevekben általános az -szk végződés. Omszk, Tomszk,
Cseljabinszk, Vityebszk, stb. s a történelmi Fehéroroszország és a mai Oroszország
fővárosaának neve nyelvészetileg egy s ugyanaz. Az oroszok ezt sem tudják. (2:0 ide.)
def[мозг, azaz mozg]=def[мощ, azaz moscs, azaz magyarul hatalom]
Az oroszoknak még nagyon sok minden van a tarsolyunkban, de a mai napon – Pongrátz
Gergelyék nagy-nagy örömére – megleczkéztettük a muszka medvét. Nagyon sok mindent
nem vettek észre, a szerbek sem, pedig ők aztán (mármint a szerbek) eléggé naprakészek
szláv ügyekben. Mi viszont a nemzetünk nagy-nagy szerencséjére s örömére észrevettünk.
Nem találták meg a zászlójuk értelmét (3:0 ide), sőt mellékvágányra futottak, s nem találták ki
nemzetnevük értelmét, mi viszont igen. Tőlünk (a zászló-értelmezésen keresztül) kaptákkapják vissza szellemi értelemben Ukrajnát, mert az tényleg övék, de nem a Kárpátalját.
Tőlünk tudtatták meg, hogy a belorusz (szellemiség), az ukrán (lelkiség) s a nagyorosz
nemzetrész együvé tartozik, s ezen belül az ukránok adják ennek a három együvé tartozó
nemzetrésznek a lelkiségét. (4:0 ide)
Ez aztán a magyar szellemi fölény 59 év elteltével: a nálunk ilyen-olyan számú Ukrán
frontokat állomásoztató s a Forradalmat s a Szabadságharczot vérbefagyasztó orosz vörös
horda bajban lévén (küzd Ukrajna visszaszerzéséért, mert majdnem elvesztette) tőlünk kapja
vissza, nekünk köszönheti lelkiségét.
Ez igazán elégtétel lehet Pongrátzéknek17, mert ez már sejteti a történelem végét jelentő
legnagyobb (magyar-muszka) egymásnak rugaszkodás végkimenetelét, pedig még csak a
bemelegítő résznél tartunk. Még csak el sem kezdődött a szellemi ütközet, máris két vállra
fektettük a muszkát s rajta keresztül a nálánál minden értelemben jóval gyengébb ráczokat.
Lehet pezsgőt bontani, mert ezek után a Korvin-orgona 3. fokozata (a narancs színű riasztás)
jön (11. szög), tehát még koránt sincs vége a támadásnak, s legvégül (12. szög) a Korvinorgona legeslegmagasabb fokozata (az arany színű riasztás) lesz a záró mozzanat. Ott már az
a szög úgy ki fog verni minden biztosítékot az elég szé számú ellenségeinknél, hogy az
(mármint az áram) soha vissza sem jön. 
A történelmi események (a Forradalom végjátékát) kidolgozott vázlatát pedig majd ömlesztve
az utolsó résznél adjuk meg. Ott lesz a helyük. K.L.
Folytatás következik.

17No meg persze jómagunknak, hiszen a mi nevünk is felbukkan a Korvin-közben.

