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Főbb tisztségei
Washingtoni követ

1949. szeptember 17.–1951. május 26.

Londoni követ

1951. szeptember 1.–1953. szeptember 3.

Prágai követ, illetve nagykövet

1953. szeptember 4.–1956. június 25.

Az MDP KV tagja

1956. július 21.–1956. október 28.

Külügyminiszter

1956. július 30.–1956. november 2.

Külügyminiszter

1956. november 4.–1958. február 3.

Az MSZMP IKB/KB tagja

1956. november 7.–1958. február 3.

Pályája
Apja, Horváth Mihály alkalmi munkásként dolgozott, anyját Troszler Annának hívták.
A hat elemi elvégzése után műszerésztanoncnak szegődött a budapesti telefongyárba. 1916-ban a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz kötődő Munkásképző Egylet
szervezésében munkahelyén bérsztrájkban vett részt, amiért rövid időre letartóztatták,
de visszavették a gyárba, és segédlevelét is megszerezhette. 1918. november végén
alapító tagja volt a Kommunisták Magyarországi Pártjának. A Tanácsköztársaság alatt
a Belügyi Népbiztosság Politikai Osztályára került, 1919. júniusban az 53. és a 46. gyalogezred század politikai megbízottjaként részt vett a Vörös Hadsereg felvidéki hadjáratában.
A kommün bukása után internálták, kiszabadulását követően Bécsbe emigrált, ahol
1920-ban részt vett a KMP újjászervezésében. Még ugyanabban az évben illegális pártmunkára hazatért, de 1921 tavaszán letartóztatták, és tíz év fegyházra ítélték. 1922 tavaszán a fogolycsere-akció keretében szabadult, és Szovjet-Oroszországba távozhatott, ahol átigazolt az orosz (később össz-szövetségi) kommunista (bolsevik) pártba.
Moszkvában eleinte különböző üzemekben gépgyári munkás volt, 1926-tól a Marx–
Engels Intézetben könyvtárosként alkalmazták, 1928–1929-ben a moszkvai Geodesia
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Gyárban dolgozott. 1929-ben beiratkozott a műszaki egyetemre. 1932-ben kapta meg
gépészmérnöki oklevelét, és sikerült szakképzettségének megfelelően elhelyezkednie.
1933-ban az illegális KMP szervezésére hazaküldték, de 1934. novemberben ismét
lebukott. 1944-ig a szegedi Csillag börtönben raboskodott, a büntetését szintén ott
töltő Rákosi Mátyással közismerten jó volt a viszonya, a Horváth által készített detektoros rádión hallgatták a moszkvai rádió magyar adását. Az ország német megszállása után a dachaui koncentrációs táborba szállították. 1945. októberben érkezett haza,
a következő hónapban a Külügyminisztérium állományába került, majd kinevezték a
moszkvai magyar követség első titkárának, de Szekfű Gyula követtel támadt ellentétei
miatt hazarendelték. Újabb diplomáciai feladatként 1948. májustól a magyar kormányt
képviselte a berlini szovjet parancsnokság mellett. 1949. szeptembertől washingtoni,
1951. szeptembertől londoni követ, 1953. szeptembertől prágai követ, illetve nagykövet
volt. 1956. júniusban állomáshelyéről hazarendelték, és kinevezték a Kultúrkapcsolatok
Intézete elnökévé. 1956. júliusban kooptálták az MDP Központi Vezetőségébe, s a hónap végén kinevezték külügyminiszternek.
A forradalom alatt Nagy Imre miniszterelnök megbízásából 1956. október 30-án az
ENSZ közgyűlésére indult, azonban Bécsbe érkezve nem New York-ba, hanem Prága
érintésével Moszkvába repült (ahol november 2-án találkozott Kádár Jánossal). Emiatt
1956. november 2-án Nagy Imre vette át tőle a külügyminiszteri tárca irányítását. Az
1956. november 4-én szovjet szuronyok segítségével hatalomra került Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányban megbízták a külügyek vezetésével, s bekerült a
forradalom idején széthullott Magyar Dolgozók Pártja utódaként megalakított Magyar
Szocialista Munkáspárt (Ideiglenes) Központi Bizottságába is. 1957. május 27-én Révész Géza honvédelmi miniszter mellett ő írta alá a szovjet csapatok további magyarországi tartózkodását biztosító magyar–szovjet államközi egyezményt.
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