Bővebb tartalom
03 Párizs gyomra 
Zola, regényciklusának harmadik regényében Párizsnak nem éppen mindig fényes oldalára kalauzol el bennünket. 
A gazdagon díszített palotáktól, a pazarul megterített asztaloktól és a csillogó báltermektől a sokkal egyszerűbben, hétköznapiasabban élő emberek körébe pillanthatunk be, akikben kevésbé kisebb vágyak lakoznak, mint az unatkozó úrhölgyekben és a tétlen úriemberekben. 
A Párizs felé tartó kereskedők gyümölcsökkel és zöldségekkel megrakott kocsisorai elején haladó Francois-né az út közepén talál egy fekvő embert, aki nem részeg, de látszik rajta, hogy fáradt, éhes és valami riadtság lappang benne. 
Az asszony megpróbál összeismerkedni a váratlan vendéggel – kevés eredménnyel. 
Az olvasó számára kiderül, hogy Florent – így hívják ezt az embert – száműzetésből tér vissza Párizsba. 
Éppen csak belecsöppent a forradalom bonyodalmába, amikor a megmozdulásokat leverő császári katonák elkapták őt az egyik barikád tövében. 
Egy véletlenségből kifolyólag véres lett a keze, így azt gondolják róla, hogy gyilkos – ezért száműzetik.
Francois-né gyorsan túlad az áruján és mielőtt hazamenne összeismerteti Florent-ot Claude-val, az életművész festővel. 
Mivel Florent nehezen ismeri ki magát az átépített városban, útbaigazítást kér Claude-tól, aki mialatt elvezeti a Pirouette utcába az egész környéket bemutatja neki elmesélve az összes pletykát és minden változást. 
Amikor végre a Pirouette utcához ér Florent, kiderül, hogy testvérét keresi ott, aki hentesként egy üzletet vezet. 
Öccse családja – felesége Lisa és kislánya Pauline – kedvesen, de mégis valami homályos nyugtalansággal fogadta őt.
Amikor Florent beiratkozott a párizsi jogi egyetemre, anyja meghalt. Hazatérve ott találta anyja második házasságából született fiát, a kis Quenu-t. A kisfiú nagyon elhanyagolt volt, mivel anyja minden vagyonát Florent taníttatására költötte. 
Florentben iszonyatos bűntudat támadt fel, és elhatározta, hogy most már ő gondoskodik fivéréről. Minden munkától megkímélte, ő viszont tanári állást vállalt, és sokszor késő estig javította a dolgozatokat, hogy kisöccse ne szenvedjen hiányt semmiben sem. 
A kisfiú, ahogyan cseperedett sok mesterséget kipróbált, de nem sikerült igazán egyik sem. Végül a szakácskodás tetszett meg neki annyira, hogy munkát is tudott vele vállalni. 
Egy párizsi rokonukat, Gradelle hentesmestert látogatták meg néha, de ő gorombán bánt velük azt gondolván, hogy a két fiú csak pénzt akar kicsikarni tőle. 
Ekkoriban kezdődött el a köztársasági eszmék hangolódása mindenfelé, és Florent is felbuzdulva ezen sokszor hangos szónoklatokat intézett az emberek felé és teljesen belevetette magát a megmozdulásokba. 
Azon a bizonyos barikádon – ami a regény elején említődik – el is kapták a rendőrök, majd tömlöcbe dugták. 
Quenu, aki mindig is aggódott bátyjáért, most kétségbeesve szalad Gradelle bácsikájukhoz, aki először elutasítja a segítséget, de végül sajnálatból befogadja a fiatal fiút és segédként alkalmazza üzletében. 
Florent száműzetésbe kerül, mostohatestvére egyre jobban beletanul a hentességbe és lelkileg is egyre jobban helyre billen bácsikája hatalmas házában. 
Ekkor kerül a színre Lisa – az a Lisa Macquart, akit Plassansból hozott fel Párizsba egy kedves hölgy, és aki nem más mint Antoine Macquart lánya – és ő is munkába áll a hentesmester házában. 
Quenu csak barátként bánik az egyébként nagyon vonzó, jó eszű de szerény lánnyal. 
Gradelle bácsi hirtelen halála után azonban Lisa szinte átveszi az irányítást a házban. Megtalálja a pince mélyén az elrejtett örökséget, és Quenu-val együtt megszámolva a pénzt sokkal közelebb kerülnek egymáshoz. 
Házasságuk után – ami megtörténése mindenki számára egyértelmű esemény volt – megszületik Pauline kislányuk és a rossz pletykák elkerülése végett – bácsikájuk konyhában történt halála miatt – tetemes összegért átköltöznek egy másik utcába egy csodálatosan felujjított és berendezett házba, ahol az új üzletük is megnyílik. 
A bolt nagyon jól ment, és ekkor toppant be váratlanul Florent. 
Felépülése néhány napja alatt Lisa számadást készített mindenről – mivel Florent Gradelle bácsi örökségének másik jogosultja – és pontos lista alapján ki akarja adni Florent részét a vagyonból. 
A férfi persze tiltakozik és végül megegyeznek abban, hogy kap egy szobát a házban valamint teljes ellátást. 
Florent sokáig nem tud mit kezdeni magával, az egyetem környékén fél mutatkozni nehogy valaki felismerje benne a szökött fegyencet. 
Végül egy régi barátja – Gavard, aki szereti a titkolózást és élvezi, hogy egy szökött fegyenccel tarthatja a kapcsolatot – segít neki. 
Egy felügyelői állást ajánl fel neki a halcsarnokban, amit Florent sógornője végtelen bár kedves unszolására nagy nehezen elfogad, bár a száműzetésben eltöltött évek sebei és a császárság elleni bosszúvágya ellenállásra forralja lelkét. 
Verlaque, a beteges felügyelő gyorsan bevezeti Florent a piaci fortélyokba, a kereskedők és a vásárlók közötti perlekedések elrendezésének módjaira. 
Az első időszak nagyon nehezen kezdődik az új felügyelő és a kereskedők között. 
Az eladók nyíltan lázadnak Florent ellen, aki csupán a dolgát végzi mit sem törődve az őt érő gúnyolódással és a személye elleni ellenséges megnyilvánulásokkal. 
Az egész harcot Méhudinék – a halárus anya és két lánya – indították el, 
Méhudin anyó azért, mert ellenszenvesnek találta a sovány és gonosz szemű felügyelőhelyettest, 
Louise, az idősebbik lány pedig azért, mert Florent a hentesné Lisa sógora volt és mindenáron borsot akart törni ellensége orra alá. 
Az egyik alkalommal Florent-nak lehetősége nyílt arra, hogy Méduhinékat egy hétre kitiltsa a piacról. Mire visszatérhettek standjukra már mindenki úgy gondolta, hogy mégiscsak jóravaló ember ez az új felügyelő. 
Ennek ellenére Florent-ot mindig is nyomasztotta a fojtogató halszag és a párás levegő. Az üresség lassan újra erőt vesz rajta. 
Gavard elviszi barátját az egyik közeli vendéglőbe ahol teljesen külön helyiség lát vendégül minden este egy törzsvendégekből álló csapatot akik minden nap heves politikai vitákat tartanak a császárság intézményei ellen lázadva. 
Méduhin anyó lánya eközben egyre szorosabb kapcsolatba kerül Florent-nal, mert úgy érzi, hogy ezzel a taktikai váltással még jobban felbosszanthatja Lisát. 
Egészen odáig fokozódik a dolog, hogy Florent már Méduhinékhoz jár tanítgatni Louise kisfiát. 
Lisa egészen addig tűrtőzteti indulatait sógora ellen, amíg a békés Quenut nem rángatja magával ezekre az éjszakába nyúló politikai "megbeszélésekre". 
Ekkor az asszony meggyőző jellemével a család nyugalmára és gyarapodására hivatkozva egy pillanat alatt átformálja férje nézeteit a császársággal szemben, fivérét pedig rendőrkézre jósolja. 
Amíg a politizáló társaság csak szavakat dobál a levegőbe, addig Florent jegyzetel, terveket készít, papírra veti a forradalom győzelme utáni szociális intézkedések foganatosításának és érvényesítésének gondolatait. Egyre jobban belebonyolódik a császárság megdöntésének gondolatába.
A párizsi vásárcsarnok életét két fiatal teszi mindennap fergetegessé. Marjolin és Cadine, a két talált gyermek már egészen apró koruk óta együtt csavarognak Claude Lantierrel együtt. 
A vásárcsarnok ezernyi rejtekhelyet és ennivalót tartogat számukra, amit ők gátlástalanul ki is használnak. 
A lány mindenféle üzleti fogást kipróbál, hogy pénzt keressen, de a fiú csak csavarog a lánnyal együtt, nem hajlandó semmit tenni a jobblét miatt. 
Már egészen felcseperednek amikor mindketten találnak valamilyen hosszú távú munkát maguknak. Cadine virágcsokrokat készít és az utcán árulja azokat kézi kiskosarából. 
Marjolin Gavard csirkeüzletében kap állást ahol lustaságának és állatias ösztöneinek kedvező munkát kell csinálnia. 
Ekkoriban vet szemet Lisára. Egyik napon – amikor Lisa meg akarja hívni ebédre Gavardot, hogy kiderítse sógora miben sántikál – a fiút egyedül találja a csirkeüzletben. 
Marjolin feltüzelve mutogatja végig Lisának a bolt helyiségeit, és egy váratlan pillanatban ráveti magát a vonzó asszonyra, aki egyetlen csapással leteríti őt. 
A fiúnak betörik a feje, de Lisa lelkiismeretfurdalás nélkül hagyja ott a vérben fekvő embert. 
Hazatérve arra gondol, hogy átkutatja sógora szobáját, és olyan iratokat talál amelyből megérzi a közeledő veszélyt, és képzeletében már hallja is a rendőrök csizmáinak kopogását. 
Eközben Florent és Claude Lantier kirándulni megy vidékre ahol egy egész napot töltenek el Florent egykori megmentőjénél, Francoisné-nál. 
Az asszony nagyon örül a két férfinak és Florent-nak őszinte barátjává lesz. A friss levegőn szinte újjászületnek, keserűen gondolnak párizsi életükre, de este mégis visszatérnek. 
Éppen akkor érkeznek meg, amikor az emberek rátalálnak a véresfejű Marjolin-ra és kihozzák a piactérre. 
Lisa, – talán a lelkiismeretére hallgatva – magára vállalja a fiú meglátogatását a kórházban, így akarván meggyőződni arról, hogy Marjolin nem emlékszik semmire. 
Lisa végső kétségbeesésében Roustan tisztelendő úrhoz fordul tanácsért. A pap azt javasolja neki, hogy nyugodtan cselekedjen bármi olyat amivel megvédheti a család békéjét és nyugalmát. 
Ezzel tulajdonképpen szentesült az asszony látogatása sógora szobájában, sőt Lisa további kutatást is tervbe vett amellyel kiderítheti, hogy Florent miben töri a fejét pontosan. 
Számításai beválnak amikor a fiókok eldugott mélyén olyan tervekre talál rá, amelyek pontosan leírják a készülő forradalom felépítését, a csapatok irányításának módját, a támadások megindításának menetét, még a rangjelzéseket és a csapatzászlókat is. 
Saget kisasszony, – aki már régóta szeretné megtudni, hogy ki is ez a Florent és milyen szándékai vannak – egy véletlen folyamán Quenuék kislányával folytatott beszélgetésből megtudja, hogy a mindenki által távoli rokonnak tudott ember valójában Quenu szökött fegyenc féltestvére. 
Természetesen azonnal elpletykálja a hírt barátnőinek, akik "megfogadják" a titoktartást. A szóbeszéd gyorsan terjed, Florent már többszörös rendőrgyilkosként kerül szájról szájra. 
Saget kisasszony mindenfelé tódítja a hallgatóközönséget, és persze Lisa is bekerül a hallgatósága közé. 
Méhudinné lánya, Louise egy kissé ugyan neheztel a hallottak miatt a férfira, de legbelül úgy érzi lenne a felesége ennek az embernek. 
Florent körül egyre mélyebb barázdákat szánt a forradalom tervezése. Társai vezérükké választják őt, és elkezdődik a szervezkedés ideje. 
Pénzt kér testvérétől, hogy azzal beszereztesse a szükséges anyagokat, fegyvereket, embereket – bár az olvasó sejtheti, hogy az erre szánt pénznek más útja akad és a csalfaság teret hódít a vélt cinkostársak között. 
Gavard fegyvert szerez be magának és azzal henceg mindenki előtt, de főleg az asszonyok előtt. 
A csoport néhány tagja elpártol tőle, mert véleményük szerint a terv a vesztőhelyre juttat mindenki aki részt vállal benne. 
Lisát végül annyira megijesztik a pletykák, hogy végső lépésre szánja el magát. Férje tudta nélkül elmegy a rendőrségre és elmesél mindent amit csak megtudott Florent ügyködéseiről és az összeesküvésről. 
A rendőrfőnök azonban hanyagul egy aktát tol az asszony elé, aki az iratokat olvasva megdöbbenve látja, hogy több ismerőse tett névtelen bejelentést sógoráról. 
Tiszta lelkiismerettel távozik az zord épületből, megnyugodva tér haza, azzal a tudattal, hogy sem a férje sem a családja nincs veszélyben. 
Florent aki egyre nyugtalanabbul élte a mindennapokat, veszélyt érzett a feje fölött, kirobbanó veszélyt, de már nem volt visszaút. 
Egy héttel később Florent elérkezettnek látta az időt, hogy felmérje a terepet és körbejárta a támadás helyszíneit. 
Amíg ő az utcákat rótta a rendőrség felkutatta Méduhinék lakását, a kisfiú füzeteit elhozták, amelyek tele voltak Florent jelszavaival – ezek segítségével tanította írni és olvasni a fiút. 
Miután itt végeztek átvonultak Quenu-ékhoz és azonnal befészkelték magukat Florent hálószobájába csapdát állítva neki. 
Az akcióról tudomást szerzett Saget vénkisasszony is, aki azonnal szétkürtöli az egyész vásárcsarnoknak a nagy eseményt. 
Lisa úgy alakítja a dolgokat, hogy Quenu mit sem sejt az egészből. Az egész piac feszülten várja, hogy a rendőrök elkapják a szökött fegyencet. 
A csapdába először azonban Gavard sétál bele – el is kapják. 
Florent csak később ér haza, és nagyon furcsának talál mindenkit. A hentesüzlet üresen tátong, a kofák összesúgva sütik le a szemüket mintha valamit megint kitaláltak volna a ő bosszantására. 
Azonban amikor a rendőrök elfogják, mindent megért. Megkönnyebülten hagyja, hogy letuszkolják és úgy dönt, hogy testvérétől sem köszön el, nem akarja még jobban elszomorítani. 
A tárgyalás gyorsan lezajlott. Gavard-ot és Florent-ot száműzetésre ítélték, a többi vádlottat felmentették. 
A város békéje helyre billen, Lisa és Louise végleg kibékülnek egymással, mindenki kiegyensúlyozottabbá válik. 
Csak a festő, Claude bosszankodik azon, hogy a tisztességes emberek ismét csatát nyertek a nyomorultakkal szemben.
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12 Életöröm 
Az életörömban Zola azt a tételt illusztrálja, amely szerint ahhoz, hogy kiemelkedjünk a mocsokból és bűnből, jónak kell lennünk. Annyi nyomorúságos helyzet és változatos egyéni bukás után ebben a kötetben a Rogon-Macquart család végre ki akar törni a megrontó környezet, a családi terheltség bűvös köréből. A regény főhőse Pauline egészséges testű és lelkű leszármazottja az elátkozott családnak , s abban a fájdalmasan pessimista vilában, amelyben mindenki boldogtalan – az intellektuelek még inkább, mint a többiek, hiszen világosabban látják a zord valóságot –, sorscsapások és csalódások közt, szennyben és vérben is boldog tud lenni: a puszta élet szépsége, az eredendő életöröm élteti.
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