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Főbb tisztségei
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos
Szövetsége

1957. augusztus–1958. március

A Szakszervezetek Országos Tanácsa titkára

1958. március–1960. május

Az MSZMP KB póttagja

1959. december 5.–1960. április 23.

Az MSZMP KB tagja

1960. április 23.–1966. december 3.

Pekingi nagykövet

1960. augusztus–1963. szeptember

Varsói nagykövet

1963. november–1968. február

Bukaresti nagykövet

1969. december–1974. október

Pályája
Apja, Martin Miklós cipész volt, anyját Berger Etelkának hívták.
A hat elemi kijárása után 1927-től a MÁVAG-ban vasöntőtanonc volt, segédlevelét 1931ben kapta meg, de rögtön munkanélküli lett. Egy évig alkalmi munkákból tartotta el
magát, 1932-től a kispesti Kőedény- Porcelán- és Kályhagyár Rt. üzemében segédmunkásként dolgozott. 1936-ban sikerült szakmájában elhelyezkednie a MÁVAG-ban. Belépett a vas- és fémmunkások szakszervezetébe, szervezett munkásként bérsztrájkokban vett részt. Kötelező sorkatonai szolgálata idején gépkocsivezető volt, így később
is többször behívták, 1938-ban részt vett a felvidéki bevonulásban, 1941-ben rövid ideig
a keleti fronton is megfordult, de sebesülése miatt leszerelték. 1943-ban tagja lett a
Szociáldemokrata Pártnak.
1945-ben csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz, munkahelyén beválasztották
az üzemi bizottságba. Három hónapig szakszervezeti iskolába járt, majd 1946–1947ben üzemi párttitkár volt. 1947-ben az előző év végén felállított Nehézipari Központba
(NIK) irányították, ahol a kohászati osztály munkatársa lett. 1949. augusztusban a különféle korábbi minisztériumok összevonásából megalakított Nehézipari Minisztériumba helyezték a vaskohászati főosztály vezetőjének.
1950-ben egyéves pártiskolára küldték, amelynek elvégzése után 1951. júliusban
megtették a Szakszervezetek Országos Tanácsa egyik titkárának, feladatai a bér, a ter-
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melés és a munkavédelem körére terjedtek ki. 1953-tól a Kohászati Dolgozók Szakszervezete elnöke volt. 1955. novemberben az összes társadalmi és állami sportszervezetet egyesítő Országos Testnevelési és Sportbizottság elnökhelyettesévé nevezték
ki, a testület vezetésében ő képviselte a szakszervezeti sportmozgalmat. Az 1956-os
forradalom alatt posztjáról leváltották, majd a Kádár-kormány az OTSB-t 1956 végén
megszüntette, így újfent a kohászok szakszervezete elnöke lett.
1957. augusztusban a szervezet titkáraként visszakerült az 1958. márciusig még a
forradalom idején kapott nevén (Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége) működő SZOT vezetői apparátusába. A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusán (1959. november 30–december 5.) beválasztották a Központi Bizottság póttagjai sorába, 1960. áprilisban a KB rendes tagjává kooptálták, 1966. decemberben, a
IX. pártkongresszuson maradt ki a testületből.
1960. májusban a Külügyminisztérium állományába került, az év augusztusától 1963.
szeptemberig Magyarország pekingi, 1963. novembertől 1968. februárig varsói, majd
1969. decembertől 1974. októberig bukaresti nagykövetségét vezette. 1953 és 1963 között két cikluson keresztül országgyűlési képviselő is volt.
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