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Pályája
Apja, Papp Bálint napszámos, uradalmi béresgazda volt, anyját Sánta Eszternek hívták.
Tíz testvére született, vele együtt hatan élték meg a felnőttkort.
A hat elemit Körösladányban járta ki, majd a Füzesgyarmat melletti papszigeti
Wenckheim-uradalomban tehénpásztorként, később segédtraktorosként dolgozott,
1936-ban tehenészeti felügyelő és kulcsár lett. 1931-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, azonban hatósági nyomásra 1932-ben a helyi pártszervezetet
feloszlatták. 1931–1933 között a kecskeméti tüzéreknél letöltötte sorkatonai szolgálatát.
1942. júliustól a keleti fronton harcolt, 1943-ban leszerelték. 1944. áprilisban ismét behívták, októberben Munkácsról vonultak vissza, majd alakulata feloszlatása után hazatért szülőfalujába.
1944. decemberben részt vett a Magyar Kommunista Párt füzesgyarmati szervezetének megalakításában, tagja lett a helyi nemzeti bizottságnak is. Az 1945-ös földosztáskor hét kataszteri hold földet kapott, amelyet 1949-ben bevitt az akkor életre
hívott Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe. 1947-ben háromhetes, majd két hónapos
pártiskolát végzett a fővárosban, pártja jelöltjeként fellépett az az évi augusztus 31-i
országgyűlési választásokon, de nem szerzett mandátumot. 1947. novembertől 1950.
áprilisig Békés vármegye főispánja volt. 1950-ben hat hónapos közigazgatási tanfolyamot végzett. A közigazgatás szovjet mintára történt átalakítása idején, 1950. júniusban megtették az akkor még ideiglenes jelleggel felállított Csongrád Megyei Tanács
Végrehajtó Bizottsága elnökévé, pozíciójában az 1950. októberi első, majd az 1954.
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novemberi és az 1958. novemberi tanácsválasztások után is megerősítették. 1958–1963
között országgyűlési képviselő is volt. Elvégezte a hároméves pártfőiskolát, s 1961-ben
a szegedi tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori oklevelet szerzett.
Az MSZMP VII. kongresszusán (1959. november 30–december 5.) a Központi Bizottság póttagjává választották. Megyei tanácselnöki funkciójából többszöri kérésére 1962.
október végén felmentették, a novemberi pártkongresszuson a KB-ból is kimaradt. A
Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsának elnöké nevezték ki, majd pár hónappal
később posztjáról felállították, s a nagymágocsi Viharsarok Termelőszövetkezet elnökévé tették meg. 1967-ben e tisztéből vonult rokkantsági nyugállományba.
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