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WOORD VOORAF

Dit boek behoeft naar mijn mening geen Woord Vooraf. Dat ik
dit toch doe, en zelfs met groot genoegen, is uitsluitend te
wijten aan het feit dat uitgever en schrijver mij dit hebben
verzocht.
Géza Frid is een goede vriend van mij. Al heel lang. Bij lezing
van het manuscript besefte ik dat men ook een goede vriend,
als men hem niet al te vaak ziet en spreekt, slechts ten dele
leert kennen. Van vele belangrijke ontmoetingen uit Géza's
rijke leven heb ook ik uit dit boek voor 't eerst kennis genomen.
De uitermate boeiende beschrijvingen van een aantal topfiguren uit het recente verleden waarmede Géza Frid 'oog in oog'
heeft gestaan, vormen voor mij de bevestiging van een persoonlijke overtuiging: dat het een onmeetbaar belangrijk en inspirerend voorrecht is contact te hebben met grote persoonlijkheden, op welk gebied dan ook
Welnu, in dat opzicht is Géza Frid niets te kort gekomen, zoals
dit boek bewijst.
Alhoewel velen met mij zullen betreuren dat Géza niet van
plan is zijn au to biografie te schrijven, komt ook hij zelf, door
de wijze waarop hij deze ontmoetingen op papier zette, duidelijk te voorschijn. Namelijk als een integer, warmbloedig musicus die door alle jaren en stromingen heen zijn overtuiging over
wat muziek betekent en behoort te zijn, trouw is gebleven.
Mogen vele lezers door Géza Frid's ontmoetingen verrijkt worden!
Theo Olof
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