A HÁBORÚ ÉS A TÁJÉKOZTATÁS
A háború éveiben hadműveleti területen speciális haditudósító alakulatok (századok) teljesítettek szolgálatot. A háromfős, egy-egy
újságíróból, fényképészből és filmes szakemberből álló csoportok (haditudósító rajok) rendszeresen járták a frontokat és gyűjtötték főleg a
háborús propaganda céljait szolgáló anyagokat, amit a budatétényi haditudósító laktanyában dolgoztak fel. A laktanyában filmstúdió,
nyomda, rádióstúdió, fotólaboratórium működött. A haditudósító osztály újságokat adott ki frontnak és hátországnak egyaránt. Röplapokat
készített és szórt repülőgépről, rádióműsorokat állított össze, kiállításokat rendezett.

WAR CORRESPONDENTS
During the Second World War, special war correspondent units (companies) saw service in operational territory. The groups of three,
including a journalist, a photographer and a film maker (war correspondent squads) often were out near the frontlines and collected materials
mainly for the purposes of war propaganda, which were processed in the war correspondent barracks in Budatétény. The barracks housed a
film studio, a press, a radio studio and a photo laboratory. The military correspondent battalion published newspapers for both the frontline
and the homefront; prepared flyers dropped from aircraft; and compiled radio programmes and organized exhibitions.

Haditudósítók a szovjet fronton,
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War correspondents at the Eastern Front,
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Haditudósítók a fronton. Haditudósítói beosztásukat
a jobb zubbonyzseb feletti jelvény jelzi
War correspondents at the front. They wear the war correspondent’s
badge above the right breast pocket of their tunics

Haditudósító festőművész a szovjet fronton,
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A painter as a war correspondent at the Eastern Front,
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Propaganda felvétel: magyar katona kenyeret ad egy kisgyermeknek
szovjet földön, 1942. június 23.

War correspondence from the frontline of the Eastern Front,

A propaganda photo – a Hungarian soldier gives bread to a child in Soviet territory,

August 1942 (Tibor Inkey photo)

23 June 1942

