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'Kosztolányi Dezső levelei Sík Sándornak

Kedves barátom,
ma éjjel valakitől megtudtam, hogya'Világ-ban-írott cikket

némely ellenségem nekem tulajdonítja, és veled is közölték, mintha én lennéka
cikk szerzője. Nem hiszem, hogy te hitelt adsz ennek a buta és gyáva híresztelés
nek. Hiszen ha olvastad a cikket, akkor láthattad, hogy abban én meg vagyok
dicsérve és ki vagyok emelve. Annyira pedig tartalak emberismerőnekés jóbará
tomnak, hogy ilyen mocskos aljasságot nem hiszel el rólam. Röptében fogom el a
szót. Más érvet nem is akarok felhozni. Azt se: hogy szeretlek. Azt se: hogy.
őszintén és. igazán nagyrabecsülöm az iréseidet. Ma különben Majláth püspök
Pethőhöz küldött egy levelet, amelyben expressis verbis az áll, hogy "a Világban
megjelent cikket Kosztolányi Dezső, a Világ szerkesztője írta". A levél írója Kiss
Menyhért. A cikket pedig - ezt diszkréció alatt árulom el, mert utóbb-tudtam
meg, de mindenképpen állok érte - Relle Pál, a "Világ" belső munkatársa írta.

Máskor a rágalmazó szavakat elengedem a fülem mellett, Bocsáss meg, hogy e
csúnya intrika részleteibe beavattalak. A köztünk lévő szíves viszony tisztasága
érdekében tettem. "

Ölel igaz híved
Kosztolányi Dezső

Bp.1913.december
szombat délelőtt

Kedves jó Barátom,
mindennap későn, kell lefeküdnöm. Könnyelműségvolt meg

ígérnem a korai találkát. Mert pont 10-re sikerült felébrednem. Akkor el is in
dultam, kezemben egy "Szegény kis gyermekkel ... ", amellyel adós vagyok
neked, de későn érkeztem hozzád.

Minthogy okvetlenül szeretnék veled találkozni, arra kérlek: jelöld meg,
mikor vagy otthon hétfőn és szerdán, melyik órában, délután vagy este?

Leveledet várom. Téged igaz szívvel ölel
híved

Kosztolányi Dezső
Barátom,

nagyon köszönöm okos, szép könyvedet. Most pedig még egy kéréssel
rohanlak meg. Mondd, drága Sándor, nem lehetne téged valami úton-módon 
csellel, furfanggal - becsempészni esztendőre az V. B-be vagy A-ba, Adámhoz? A
fiam bálványoz. (Mellesleg mondva én is.)

Ha segítségemre leszel ebben, nagyon meghálálom.
Híved

1929. VI. 10.
Kosztolányi Dezső

Kedves Sanyi,
ifjúkorom barátja, egész szívemből ölellek

1929. karácsony .
Kosztolányi Dezső
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