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100 ÉVE SZÜLETETT FRANK SINATRA 
 
 

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeg 
kibocsátásával köszönti a nyolcszoros 
Grammy-díjas, háromszoros Oscar-díjas 
és többszörös Golden Globe-díjas amerikai 
énekes, színész Frank Sinatra 
születésének századik évfordulóját. A 
bélyegképen a neves előadóművész 
portréja látható. A négy azonos 
bélyegképet tartalmazó kisívből Berta 
Ágnes grafikusművész tervei alapján 
50.000 példány készült a 
Pénzjegynyomdában. Május 8-tól kapható 
az ország nagyobb postáin, valamint a 
Filapostán, de megrendelhető a Magyar 
Posta internetes áruházából is. 
 
Francis Albert Sinatra (1915–1998) olasz 
bevándorlók egyetlen gyerekeként született. 
Tanulmányaival már 16 éves korában 
felhagyott, hogy énekelhessen. A Hobokeni 
Négyek-kel tehetségkutató versenyt nyert, de 
mivel önálló karrierre vágyott, elhagyta őket 
és kezdetben egy kis étteremben énekelt. 
Igazi pályafutását Harry James-szel és 

Tommy Dorsey-vel az 1930-as évek végén kezdte. Az 1940-es évek elején-közepén lett sikeres szólóénekes. 
Az 1950-es években csökkent iránta az érdeklődés, de 1954-ben karrierje új lendületet kapott, amikor a 
legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat ítélték oda neki a Most és mindörökké c. filmben nyújtott 
alakításáért. Szerződést kötött a Capitol Records kiadóval, ahol számos nagy sikerű lemeze jelent meg. 1960-
ban megalapította a saját kiadóját, a Reprise Recordsot. Az 1960-as években számos neki dedikált tv-
showban szerepelt, világkörüli turnén vett részt. Ugyanebben az évtizedben két lemezéért összesen 6 
Grammy-díjjal jutalmazták, és ugyanekkor születtek legnagyobb slágerei is. Az évtized végére népszerűsége 
ismét megcsappant, ezért 1971. június 14-én búcsúkoncertet adott, de már két évvel később visszatért egy 
újabb lemezzel. A 1970-80-as éveket javarészt koncertezéssel töltötte, de készült néhány lemeze is. 1994-ben 
életmű Grammy-díjat kapott. A nyilvánosság előtt 1995 végén jelent meg utoljára. Szívrohamban hunyt el. 
Életét végig hangulati hullámzásai és depresszióval való küzdelme jellemezte, melyek a bipoláris zavar, akkori 
nevén mániás depresszió tünetei voltak. Több mint 70 nagylemezt adott ki életében, halála után pedig számos 
válogatás-lemez jelent meg. Kislemezeinek száma majdnem 300. (Forrás: wikipedia.hu) 
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