Kimondja új családjogunk, hogy az eltartásra szoruló személyek eltartásáról elsősorban' az erre-képes legközelebbi családtagok kötelesek
gondoskodni. A tartási kötelezettség egyike a család rendjéhez kapcsolódó
vágyoni tartalmú jogviszonyoknak, amelyek a családjogi viszonyok el~
térő jellegét társadalmunkban igen szernléltetően mutatják fejti ki ez>
zel kapcsolatban Nízsalovszky, Két lényeges eltérés észlelhető a meg-szünt jogban érvényesülő hasonló tárgyú nézetekkel szemben. Az egyik,
hogy' szűkebb a' rokonok köre és az állam szociális gondoskodása kövétkeztében könnyebb a tartási kötelezettség teljesítése. A másik, hogy megszűnt a tartási kötelezettségnek az öröklési rendhez kapcsolása. A szocialista jog a társadalomban uralkodó nézetek szerint meglévő társadalmi kötelezettséget a polgári megoldásnál szélesebb körben alakítja jogi
kötelezettséggé.
Családjogi törvényünk j,Így rendelkezik végül, hogy a család rendje'
- amennyiben jogi szabályozásban részesül - kizárólag az állami [ogalketásnak és bíráskodásnak van alávetve, vallási szertartásoknak, egyházi
szabályoknak és egyházi szervek től eredő döntéseknek jogi jelentősége
nincsen, Büntetendő cselekménynek rninősűl a lelkésznek az egyháziIiá-;
zasságndl való közreműködése, mielőtt a házasulók a házasságnak az anyakönyvvezető előtt való megkötését igazolták volna. Nem büntetendő azonban ez a cselekmény, ha az egyházi szertartás az egyik félnek közelíhaIállal fenyegető esetében történt. Ez az utóbbí rendelkezés tehát, amely
a hívők lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartását mutatja, megadja tehát a lehetőséget arra, hogy a hívők az egyházi szempontból esetleges rendezetlen családi állapotukat haláluk előtt a házasság szentségével
törvényesí tsék.
Mindent összevéve tehát; ha összehasonlítjuk új Családjogi Kódexünket a hatályorr kívül helyezett polgári Házassági törvény rendelkezéseivel
bízvást megállapíthatjuk, hogy a szentségí házasságban élők a szecialista
családjog keretén belül is teljes rnértékben megvalósíthatják a keresz~y' család eszményét.
Nizsalovszky Endre közel félezer oldalas művének nagy érdeme, hogy
nemcsak a jogász-világnak szól, de sok mondanivalója van mindazok számára, akiknek hivatásuk, hogy embertárnaiknak ügyes-bajos dolgaikban
közvetlenül segítségére legyenek.
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Térdre állok
Arcom hajlatára
Ontsd ki Isten
A magány szineit
Füstté szálljon a beszéd
A tűz lobogjon magasra
Tépve törzsét üvöltsön a fa
S virágjait hivd magadra
És sebesen mint a káprázat
Alljon eléd e [űzére a szónak: Én.
Es gyökereimet mélyebbre
süUyesztem alá
hol föld nem éri
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illat, hang nem alwd
És mélyen magam alatt
kristályok tükrei közt
bámulom alakomat.

S fent, hoZ a rügyezés
s a suhogás tornyain
állok csillagaidban
Ég testem
Bennem hárfáid ragyognak
s magos oltáraimon
lobogó bokraid felnyílanak.
Makó Imre

