„Kedves Olvasóink! Kovács Laura vagyok, és élőben tudósítok Bécsből, ahol éppen az oszmán
seregek tartják a várost megszállás alatt. A csatatér közelében találtunk egy érdekes masinát:
bizonyára sötét mágiával van elvarázsolva, mivel vissza tudja játszani a pár pillanattal előbb
elhangzott szavakat. Minden bizonnyal az oszmánok hozhatták el ide ezt a csodaszert. Ezt
használjuk fel tudósításunkhoz. Nézzük az eseményeket! Nagyon kilátástalan a bécsiek
helyzete: a Kara Musztafa vezette csapatok teljesen körbekerítették a várost, így se ki, se be
nem lehet közlekedni. A város védőinek vészesen fogynak a tartalékai: már a lovaikat is le
kellett vágni, annyira elfogyott az élelem a városban (információm szerint még akár
patkányhúsra is kénytelenek ráfanyalodni). Két és fél hónapja tart az ostrom, és meglehetősen
heves küzdelem folyik a csatatéren. Nem messze vagyunk a csata helyszínétől, de mi egy
biztonságos helyet választottunk, így kedves Olvasó, nem kell aggódnia, mi nem fogunk a
harcba belekeveredni. Kara Musztafa katonái fáradthatatlanul támadják Bécs falait. Te jó ég!!
Mindenki, le a földre! Egy ágyúgolyó épp most csapódott be a közelünkben. Visszahúzódunk,
ahonnan azt látjuk, hogy a fő támadási pontok a Lövel-és a Burg-bástya. Az ostrom elején a
tüzérség az ágyúkat vetette be a falak ellen, de úgy tűnik ezzel nem értek el eredményeket.
Így az aknázási módszerrel próbálnak betörni Bécs falai mögé. Aknákat ásnak, robbantanak,
majd további aknákat ásnak. Atyaég! A Lövel- és a Burg-bástyát felrobbantották! A törökök
bármelyik pillanatban behatolhatnak Bécsbe! Ó, jaj! Ne! Az ellenséges hadsereg elfoglalta a
várfal előtti védősáncot! Már szabad az út a várfalhoz! Most a fal felrobbantására készülnek!
A bécsi ellenállás nem tudja kivédeni a támadást! A reménytelenség felé sodródik a bécsiek
hősies küzdelme. De mit látok? Egy új sereg érkezik a csata helyszínére! Az ott III.János és
I.Lipót felmentő serege lenne a távolban? Vagy egy török utánpótlás csapat? A Bécsi-síkságon
felsorakozott az egyelőre ismeretlen sereg. Mintha a keresztény sereg lenne… Igen! Igen! Meg
vagyunk mentve! Még van remény! Éppen időben érkezett meg a sereg, hiszen a törökök már
a várfalat robbantgatják! Ez fantasztikus hír, hogy segítséget kapnak a védők! A törökök
szembe fordulnak az újonnan érkezett csapattal, és megkezdődik az ütközet! A felmentő sereg
előretör! Hamarosan szembe kell nézniük a támadó oszmánokkal. Hölgyeim és Uraim, van
még remény a győzelemre! A megmentő csapat érkezésével a bécsi katonák is újult erővel
támadják a törököket, akik két tűz közé kerültek! Majd valóságos csoda, de a törökök
menekülnek! Sikeresen elüldözte az ostromló hadakat a felmentő sereg! Hála Krisztus
Urunknak! Vége Bécs két és fél hónapig tartó, hosszú és kimerítő ostromának! Európa
megmenekült a Török Birodalom fenyegető terjeszkedésétől! Örvendezzünk!”

…….
“Ismét Kovács Laura vagyok, és újra Bécsből jelentkezem. Az először kritikus, majd csodával
határos módon mégis győzelemmel záruló bécsi ostrom következményeit szeretném
összefoglalni. Sobieski János lengyel király és I.Lipót császár a győzelem után üdvözölték
egymást a csatatéren, majd belefogtak a hátrahagyott török táborok kifosztásába katonáik
segítségével. Közben Kara Musztafa a vereség után Párkányba menekült, ahol újra
koncentrálta a seregét, ami becslések szerint :-)40 000 katonából állt. Sobieski János egy
kisebb alakulatot küldött a törökök szétkergetésére, mindössze 4000 fő volt a huszárok
létszáma, a kisebb előhadé pedig 2000. Az előhadat könnyen legyőzték a törökök, így maga
Sobieski János indult meg a 4000 fős seregével, hogy elűzze a törököket. A támadás sebtében
lett megtervezve, és a törökök jelentős túlerővel rendelkeztek, de Sobieskit ez nem
tántorította el, tovább erőltette a támadást. De később vissza kellett vonulnia, ám amikor
megérkeztek a császári csapatok, újabb támadást indított a lengyel király, és
megsemmisítették az újra összeszerveződött török sereget. Az Esztergom felé menekülő török
katonák alatt felrobbantották a Dunán átívelő hidat, majd miután a törököket
megfutamították, a lengyel és a császári csapatok elfoglalták Esztergomot. Sobieski János
igazán megérdemelne egy szobrot a hősies kitartásáért, mivel nem hagyta annyiban a török
kiűzését Párkányból. :-)
Kara Musztafa tragikus árat fizetett az Oszmán Birodalom brutális vereségéért. IV.Mehmed őt
tette felelőssé a bécsi és párkányi kudarcokért, mivel a háromszoros török túlerő ellenére
elvesztette a kulcsfontosságú csatákat. A szultán parancsára Kara Musztafát december 25-én,
3 hónappal a bécsi ostrom után, selyemzsinórral kivégezték. Európa végre fellélegezhet,
hiszen, ha Kara Musztafa sikerrel járt volna, akkor az Oszmán Birodalom bizony átvehette
volna az uralmat talán egész Európa fölött. Kovács Laura, Bécs, 1683.”
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