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01 Rougonék szerencséje
Ez a regény az első helyet foglalja el Zola nagyszabású életművében. 
A cselekmények sorozata előkészíti, bemutatja mindazt a szükséges feltételt, mindazt a szükséges szereplőkört amely a folytatáshoz szükséges, amelyek kihatással vannak a további eseményekre. 
Az író hét részre bontja fel a regényt, amelyekben az idősíkok folyamatos és dinamikus változása figyelhető meg. 
Zola a regényt egy telek bemutatásával kezdi el, Plassans város déli részén fekvő Saint-Mittre telek bemutatásával. 
Ez a földdarab valamikor régen temető volt, majd később az elhagyatottság és a pusztulás lett úrrá rajta. 
Vad gyümölcsfák, vadvirágok és gaznövények vették teljesen hatalmukba ezt a területet, egészen felemésztve mindent, amit ez a föld magában rejtett valaha is. 
A város vezetőségének az az ötlete támadt, hogy pénzt csinálnak ebből a földből: megpróbálták építési telekként eladni: sikertelenül. 
Harminc évvel később bérbe sikerült kiadni külvárosi bognároknak, akik fatelepként használták a telket. 
A város lakossága, főleg a gyerekek, szívesen jártak-keltek ezen a telepen pihenőhelyként illetve játszótérként használva a területet. 
Az így kialakult tér a vándorcigányok igényeinek is tökéletesen megfelelt, ezért szívesen telepedtek meg sokszor itt az összes pereputtyukkal, perlekedéseikkel, nyilvános életvitelükkel együtt. 
A hosszas és részletes, viszont annál inkább színes és élvezetes bemutatás – amelyet Zola saját kezű, a városról készült vázlatrajzával még életszerűbbé varázsol – konkrét események sorozatába fordul át. 
A fagyos téli estében egy fiatalember suhan át a telep gerendái között a titokzatosság és rejtelmesség leplébe burkolózva. 
Kabátja alatt egy puskát szorongatva oson a telepet körülvevő kőfal biztonságot nyújtó árnyékába. 
Egy megkopott sírkőre letelepedve várja titkos szerelmét éjszakai találkára, aki hamarosan megérkezik. 
Silvére és Miette – így hívták a két fiatalt – szomorú csendben kezdenek el sétálni a külvárosi elhagyatott úton, mindketten sejtve, hogy talán ez lehet az utolsó együttlétük. 
A fiú lelkét a kitörni készülő forradalom tüzes heve izzítja, a lányt a félelem és a féltés, szerelme elvesztésének félelme hevíti. 
Iszonyatosan nehéz az elválás, még a gondolata is keserves fájdalmat okoz szívükben. 
Silvére a reggelre megérkező szomszédos falvak és városok csapatihoz szeretett volna csatlakozni. 
Azonban a színes és felbuzdult csapatok sokkal hamarabb, már hajnalban megérkeztek, így Miette úgy dönt, hogy szerelmével együtt csatlakozik a büszke hadhoz. 
Az eddigi események mintegy a dolgok közepébe vágva csupán részleteket mutatnak be a plassansi lakosok életéből, de igazán csak ezután kezdődik el a regény alapmotívumainak kibontakozása. 
A további részletes és aprólékosabb bemutatása a kisvárosi életnek ezután következik, így megismerhetjük a társadalmi felosztások jellegét, a gazdagok és szegények között húzódó ellentéteket nem csak a megélési szintek terén, hanem a teljes és éles elkülönülés terén is. 
A Rougon-Macquart család "alapkövének", Dide anyó életének rövid története következik a bemutatás folyamatában, 
amelyből kiderül, hogy a tizennyolc éves, árvaságra jutott Adélaide – akire érthetetlen viselkedése miatt furcsán néztek az emberek – férjhez megy egy Rougon nevezetű kertészlegényhez, aki a Fouque família földbirtokán dolgozott mint cseléd. 
Ez a frigy nagy felháborodást keltett minden "jóérzésű" polgárban, és mindenki azt hite, hogy valami titok – talán egy nem várt terhesség lappang az ügy mögött. 
A regény idősíkja szerinti 1787-ben megszületik a család második generációját megnyitó Pierre Rougon, és édesapja az ezt követő évben meghal. 
Az édesanya ekkor kerül kapcsolatba a közmegvetésnek örvendő, csempészetből megélő, iszákos Macquart-tal, akinek szeretőként egy fiú és egy lány gyermeket szül, Antonie-t és Ursulát. 
A külvárosi emberek ezekután is furcsának tartották ezt a vegyes családot, bár Adélaide mindhárom gyermekét egyforma szeretetben részesítette, ugyanúgy bánt velük mintha édes testvérek lennének. 
Húsz éven keresztül mindenki a saját kedve szerint élt: a gyerekek szabadon garázdálkodtak nem csak otthon, hanem a szomszédoknál is; 
édesanyjuk egyértelmű természetességgel fogadta otthonában szeretőjét, aki hébe-hóba tért haza, és akkor is veszekedéssel teltek el ezek a rövid napok., többször verekedésbe torkollva. 
A gyerekek is – tanulva szüleik példáján – nagyon durván és erőszakosan bántak egymással. 
Pierre a két féltestvérét alaposan ráncba szedte rendszeresen, akiken szüleik jellemhibái dominánsan kiütköztek, így az idegrendszeri betegségek, az alattomosság, és a szeszélyesség is. 
Pierre teljesen az ellenkező jellemvonásokkal rendelkezett. Nyílt és fogékony értelmű fiú volt, aki -mintha egy rejtett ösztön hatására – már idejekorán rádöbbent volna arra, hogy ő többre hivatott mint kis családja többi tagja. 
A paraszti észjárása hamarosan számító gondolkodássá változott át és azt tökélte el magában, hogy anyját és két féltestvérét kegyetlenül kisöpri a még megmaradt vagyonból. 
A küzdelem ekkor kezdődött el. Mostohaöccsének nem volt hajlandó segíteni elkerülni a hosszú katonai szolgálatot, mostohahúgát belehajszolta egy házasságba egy Mouret nevű iparoslegénnyel, aki hanyatt-homlok menekült Pierre hidegsége elől, bárhol is legyen ez a hely. 
Egy váratlan fordulatból kifolyólag Macquartot lelőtték az egyik csempészútja közben a határon, így az édesanyát is sikeresen kiüldözte a házból egy rozzant viskóba a Saint-Mittre közbe, amit a szerető hagyott rá. 
Pierre Rougonnak ekkor kezdődött el az élete. A háborúk okozta férfipopuláció csökkenése kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy Pierre könnyedén feleséget szerezzen magának, így egy felsőbbosztálybeli olajkereskedő lányát – Félicité Puechre-t – veszi el. 
Mivel a házasság mellé szeretné megszerezni anyja birtokának árát is, ezért elhatározza, hogy eladja azt. 
Az örökösödési törvények miatt nem megy simán minden, ezért cselhez folyamodik, amelyben anyjával aláírat egy szerződést miszerint Pierre hivatalosan megvette a birtokot. 
A vételárat természetesen nem adta oda anyjának, és tudta, hogy ezzel az ügy el van intézve, mivel féltestvérei nem fognak pereskedni ellene. 
Újdonsült apósának olajvállalkozása a csőd szélén áll, így örömmel veszi vője anyagi hátterét, azzal a reménnyel, hogy az majd lendít az üzleten. 
Ifjú felesége sem vár kevesebbet urától, bár az ő elvárásai kezdetben nem anyagi vonzatúak ; először is szeretne kiszabadulni apja hatásköréből és a saját tervei szerint rendezni az életét. 
Pompás szalonok, mesés gazdagság és irigylésreméltó hatalom vágya érlelődik képzelgéseiben és álmatlan éjszakáit hűsítő gondolataiban. 
Egy dologban hasonlítanak egymáshoz: mindketten nagyon szerettek volna gyorsan meggazdagodni és kényelmesen, küszködés nélkül élni tovább az életüket. 
Eszelős erővel kezdtek bele tervük megvalósításába, bár kettőjük közül Félicité volt az aki félelmet nem ismerve vág bele az olajüzletbe eleinte sikerrel, de inkább több kudarccal. 
Harminc évig folytatták ezt a harcot a gazdagságért, sikertelenül. Ezek alatt az évek alatt született meg három fiuk: Eugéne, Pascal és Aristide (Saccard), valamint két lányuk: Sidonie és Marthe. 
Rougonék az eleinte áldásosnak indult helyzetüket most már terhesnek érzik. A két lánynak előbb-utóbb hozományt kell adni, a három fiúból pedig "valakit" kell nevelni. 
Az édesanya most már gyermekeitől várja el hisztérikusan üldözött álmai beteljesülését. 
Férjénél kiharcolta, hogy mind a három fiú kollégiumban tanuljon, nem sajnált semmit erre a "befektetésre". 
A bizonyítvány megszerzésekor még tovább nőtt az elképzelések határa: két fiú a jogi karra, a harmadik – Pascal – pedig az orvosi karra iratkozott be Párizsban. 
Amikor ezt az iskolát is befejezték, a szülők azt várták, hogy a kamatot visszakapják majd a fiaiktól, amit a hosszú évek során beforgattak, amellyel majdnem csődbe juttatták gyengén működő vállalkozásukat. 
Várakozásaikkal ellentétben ez nem így alakult. 
Eugéne belül anyja jellemvonásait örökölte amíg kívülről apjára ütött. Nagyratörő vágyak, zsarnoki ösztönök és kicsinyes megvetés az apró sikerek iránt: ezek azok amelyek tömören őt mutatták be a külvilágnak. 
Ügyvédként csapnivaló volt, a szakmai élet szereplői negatív véleménnyel voltak róla. 
A forradalom kitörése előtt egy hirtelen ötlettől vezérelve Párizsba utazott. 
Aristide beül inkább apja vonásait örökölte: kapzsiság, közönséges cselszövések, alattomos természet. 
A gyors meggazdagodás reménye, a testi örömök élvezete, és a határtalan képzelgések azok, amelyek kitöltötték élete nagyobb részét. 
A léha életmódra való rádöbbenés arra késztette apját, hogy Plassansban feleséget keressen neki, és reménykedett abban, hogy fia majd tevékenyen részt vesz az üzleti munkában. 
1840-ben megszületik fia, Maxime, akinek kollégiumi neveltetését titokban nagyanyja fizeti ezzel is könnyítve a család terheit. 
Aristide tombol a kiélhetetlen vágyaktól, vadként áll lesben, arra várva, hogy egyszer mellé szegődik majd a szerencse. 
Pascal volt az a fiú, aki sem testileg sem lelkileg nem örökölt semmit a Rougonoktól. Becsületesség, szerénység és a tudomány szeretete jellemezte őt, orvosi tanulmányait kitűnően végezte el, életteréül szülővárosát választotta ahol békés magányban, a családjától elvonultan folytatta kutatásait, felfedezéseit. 
Az emberek érthetetlenül álltak a doktor passzióival szemben, érthetetlen volt mindenki számára – főleg a szülők számára – ez a mindent elutasító magatartás. 
Rougonék – Félicité és Pierre – vállalkozásuktól visszavonulva az óvárost és az újvárost elválasztó utcabeli bérlakásba költöznek, amely kopott polgáriassággal fokozza az ott lakók teljesületlen vágyait és álmait. 
Pierre inkább a belenyugvás felé hajlik, amíg Félicité-ben az irigység és a hajthatatlan reménykedés uralkodik a jólét után. 
Kedvezőbb feltételekre várva csöppennek bele az 1848-as forradalom előszelébe. 
Plassans város lakosainak politikai nézeteinek bemutatása következik a regény folyamatában. 
Ebben a városkában a politika viharai nem mozgatták meg különösebben a levegőt. A sokáig királypárti népből azonban folyamatosan véleményt változtatva egyre többen – főleg a kétkezi munkások – csatlakoznak a kor demokratikus eszméjéhez, a köztársaság eszméjéhez.
A nemesség, a papság és a polgárság nagy egyetértéssel egyesítette erőit, abban a reményben, hogy sikerül felülkerekedniük a vagyonukat veszélyeztető, kialakulni készülő körülményeken: a nép lázadó gondolkodásán. 
A papság nagy igyekezettel arra törekedett, hogy megváltoztassa – inkább a saját malmára hajtsa – a kitörni készülő "negatív" változásokat. 
A köztársaság végül győzött, de a mélyben újra elkezdődött valami. Ezzel a valamivel kezdődött Rougonék szerencséje is. 
Félicité úgy érezte, hogy most kell lépniük és megalapozniuk a helyüket, ezért addig nyaggatja férjét, amíg az engedett. 
Lakásuk sárga szalonja esténként szövetségesek tanyájává változott át, a reakciósok tanyájává. 
Rougonék – Félicité egyik régi ismerősének sugallatára – a király visszatérésének előkészítésében fáradoztak azzal a reménnyel, hogy munkásságuk elnyeri jutalmát és végre teljesülhetnek megporosodott álmaik. 
Eugéne – hirtelen otthagyva Párizst – két hétre hazaköltözött szüleihez azzal a szándékkal, hogy kipuhatolja milyen eséllyel indulhat képviselőként a császárság oldalán, bonapartistaként. 
Ez idő alatt összetalálkozik testvérével, Aristide-del, aki republikánusként hevesen áll ki a köztársaság mellett, apját bolondnak titulálva. 
Beszélgetésük végén Aristide tanácstalanná válik pártvallásával szemben és eldönti, hogy megpróbálja menteni a menthetőt. 
Eugéne visszautazása előtt hosszasan elbeszélget apjával és meghagyja neki, hogy mindenben kövesse az ő utasításait amit majd levélben küld el Párizsból. 
Ettől kezdve Pierre Rougon tervszerűen alakította ki a "sárga szalon" társaságának véleményét, amelyet szinte csak Félicité fedezett fel és nem tudja mire vélni. 
Végül egy csel segítségével megszerzi férje íróasztalának kulcsát és elolvassa a fia által küldött leveleket amelyekből megérti a nagy tervet, és így újra hatalmába keríti a gazdagság és hatalom közeledni látszó, mámorító érzése. 
Még orvos fiát, Pascalt is megpróbálja a maguk oldalára állítani, de sikertelenül, mert őt a tudományon kívül más nem érdekli, és csak kutatási eredményeknek használja fel azt a néhány látogatását a sárga szalonban, jót mulatva a dühös és ostoba indulatokon. 
Decemberre Eugéne előtt világossá vált az államcsíny sikere, így apját is értesítette az eseményekről és arra kérte, hogy próbálja meg kezében tartani Plassans republikánus, lázadó polgárságát ha felkelésre kerülne sor. 
Aristide, aki erősen republikánus egy véletlen szerencse folytán kihallgathatta anyja beszélgetését egy ismerőssel, amelyből mindent megtudott. 
Tartózkodásra szánta el magát és nem adott ki semmiféle újságcikket, se ellene se vele nem akart lenni semmiféle eszmének, csak a győztesek oldalán szeretett volna állni. 
December hetedikén a sárga szalonban rémült csoport gyülekezett össze, és várták a híreket az állítólagos felkelők csapatairól. 
Amikor egy hírnök befutott a hírrel, szinte mindenki elmenekült búvóhelyet keresni. 
Megtudják, hogy a felkelők minden hivatalnokot foglyul ejtenek, így már Rougonék biztosak abban, hogy a városban nem marad senki aki átvehetné tőlük az irányító szerepet. 
Félicité úgy alakítja ki a helyzetet, hogy férje legyen a tartalékos csapatok vezetője akik elrejtőzve várják ki az alkalmat arra, hogy felfegyverkezhetnek és rendet teremtsenek a városban. Minden elő van tehát készítve. 
Pierre Rougon az anyjához siet – aki már évek óta nem látott – hogy elrejtőzzön nála a felkelők elől. 
A következő részben az idősík visszacsatolódik arra az időszakra amikor Antoine Macquart leszerel a katonai szolgálatból és visszaérkezik Plassansba. 
Eszeveszett dühvel veszi tudomásul azt, hogy mostohabátyja kiforgatta az örökségéből. 
Mindent megtesz azért, hogy változtasson ezen az állapoton – sikertelenül. 
Végül az egyre durvább zaklatások hatására Rougonék pénzt adnak és egy lakást bérelnek ki egy évre Antoine számára, aki hamarosan feléli ezeket a javakat. 
Kényszerűségből kitanulja a kosárfonást, és csak annyit dolgozik, hogy ne haljon éhen és főleg szomjan. 
Tíz év után erőt vett rajta lustasága, és számító módon veszi feleségül Joséphine Gavaudan-t – aki szintén nem veti meg az italt – és akivel azután kitartatja magát, urasan él az asszony keresetéből. 
Az esküvő után három gyermekük születik: 1827-ben Lisa, 1828-ban Gervaise és 1831-ben Jean. 
Lisa már 12 éves korában elkerül a családtól, szinte küldték. 
Gervaise, aki betegesen született, 18 éves koráig két gyermeket szül egy Lantier nevű fiútól akinek az anyja magánál tartja a két gyermeket. 
Jean kitanulja az asztalosmesterséget és segédként dolgozik egy közeli műhelyben. 
Antoine gátlástalanul kihasználja a család minden tagját, keresetüket ő söpri be maradéktalanul, és senki nem mer lázadni ellene mert félnek a haragjától. 
Szemében örök szálka marad a gazdagok életvitele és az irigység egészen addig süllyeszti, hogy Rougonékat mindenhol lehordja és bemocskolja. 
Még a sárga szalon vendégei sem menekülnek a rágalmazások elöl. 
Ursule 1839-ben meghal és három gyermeket hagy maga után: Héléne, François valamint Silvére akivel a regény elején már találkoztunk. 
Antoine elhatározza, hogy megpróbálja a saját oldalára állítani elhunyt húga gyermekeit. 
Francoissal nem próbálkozik végül, mert az szorgalmasan és becsülettel dolgozik Rougonék üzletében sőt feleségül is veszi Pierre lányát, Martha-t és megtakarított a pénzük segítségével letelepednek Marsellie-ben. 
Más a helyzet azonban Silvére-vel. Ursule halálával Silvére gondviselése bátyjára marad aki elviszi magával Rougonékhoz is, bár ők ennek nem örülnek. 
Dide anyó – a nagymama – ekkor lép közbe, és szívesen magára vállalja a kisfiú nevelését. Együtt élnek a rozzant kis házban és mindent megosztanak egymással, főleg a nyomorúságot. 
Silvére felcseperedve egy bodnármesterhez áll be inasnak és keményen dolgozik, képzi magát. Megtartóztató életet él, könyveket olvas és ábrándos álmodozásaiba merülve elmélkedik a köztársaságról, a totális szabadságról. 
Ebben az állapotában érzi elérkezettnek az időt Antoine, hogy felvegye vele mélyebben a kapcsolatot, és addig-addig fondorlatoskodik beszédével és hazugságaival a fiú körül, amíg az ellenszenvet nem érez Pierre Rougon iránt – bár ez nem teljes ellenérzés. 
A politikai behálózás csak ezután vette kezdetét és addig fajult, hogy Antoine beszervezte Silvére-t a hegypártiak titkos társaságába akik republikánus elveket hirdettek és várták a leszámolás óráját. 
1850-ben Antoine felesége meghal, hamarosan Gervaise és Jean is faképnél hagyja apját aki dühöngve veszi tudomásul jólétének, tétlen napjainak rideg végét – és gyorsan visszasüllyed oda ahonnan elindult. 
Ekkor érkezik meg a hír a felkelésről és az államcsínyről, amit kitörő örömmel fogad, ebben érezvén a kínálkozó lehetőséget a tartozás lerovására. 
Dühödten ront be Rougonékhoz társai segítségével Pierre-t követelve, de éppen elkerülik egymást. 
Eközben a csapatok beérkeznek a városba és hamarosan minden hivatalnokot és közembert foglyul ejtenek. 
Silvére felbuzdulva az eseményeken megsebesíti az egyik csendőrt akitől véres lesz. Ettől magához térve rohan Dide anyó kunyhójához, hogy lemossa magáról a vért, és akkor találja ott nagybátyját aki nem tudja maradásra bírni a fiút. 
Visszatérve Miettéhez lelkesen folytatják útjukat a csapatokkal együtt tovább. 
A következő részben visszatérünk a regény kezdeti dinamizmusához, a felkelő csapatok menetoszlopához, akik már elhagyták Plassanst hátrahagyva Antoine Macquart-ot egy maroknyi harcossal, akik a rendet szeretnék fenntartani. 
A lázadók serege Orchéres-be igyekszik, de Miette fáradsága miatt a két szerelmes megáll pihenni. 
Ekkor újra idősíkváltásba csöppenünk bele, így visszaérkezünk két évvel korábbra, amikor Silvére megismerkedett Miettével. 
Zola aprólékos romantizmussal ismerteti meg az olvasókat a két fiatal találkozásának körülményeiről, összeismerkedésük és randevúik szelíd kialakulásáról, szerelmük gyermeki révedezéseiről. 
Titkos találkáikon elfojtott ismeretlen vágyak kerítik őket hatalmukba és ők megrészegülve ölelkeznek szinte testvéri szeretetet táplálva egymás iránt. 
Lágy átmenettel zökkenünk vissza a forradalom viharához, és a két szerelmes a csapatokkal együtt megérkezik Orchéres-be, ahol az emberek ujjongva fogadják felszabadítóikat. 
A nap boldogan és reményekkel telve érkezik el a másnapig, amikor értesülnek arról, hogy Párizsban leverték a lázadást, és már csak ők állnak útjukban annak a seregnek, amelyeket az ő felszámolásukra rendeltek ki. 
Sainte-Roure-iba vonulnak át, hogy ott várják meg a katonákat és ott csaphassanak le rájuk. Az összeütközés nem tart sokáig, a lövöldözés közben Miette halálos sebet kap. 
A katonák eszeveszett mészárlásba kezdenek, még a foglyul ejtettek közül is megölik az adófelügyelőt. 
Egy csendőr elvonszolja az összeomlott Silvere-t Miette holtteste mellől aki hitetlenkedve bámulja a még alig szeretett halott kedvesét. 
A következő rész visszakalauzol bennünket Plassansba, ahol az anyjánál elrejtőzött Pierre Rougon visszatér a sárga szalonba feleségéhez, miután a felkelők elhagyták a várost és tovább meneteltek. 
Félicité még idejében veszi észre férjét az ablakból és ledobja neki a titkos fészer kulcsát ahová a fegyverek vannak felhalmozva. 
Pierre azonnal elindul, hogy értesítse barátait és felfegyverezze őket. Tudja, hogy most érkezett el az az idő amikor cselekednie kell. 
Mintegy negyven embert sikerül összetoboroznia, akikkel sikeresen rajtaüt a városházán tanyázó republikánusokra élükön Antoine Macquartal. 
A csapatot szétzavarja Antoine-t foglyul ejti és bezárva tartja a városházán. 
Másnap reggel minden kiderül, az emberek hősként emlegetik Pierre-t és felkérik, hogy a katonák megérkezéséig legyen ő a város irányítója. 
A terv remekül beválik, Felicite és férje biztosra veszi a sikerüket és a gazdagság reménye újra értelmet kap vágyakozásaikan. 
A katonák serege azonban késik, így az emberek aggódni kezdenek. Mindeféle rémhír kezd el keringeni a felkelők visszatéréséről, és lassan mindenki Rougonék ellen hangolódik. 
Pierre kétségbe esik, de felesége – aki még mindig haragszik urára, hogy őt nem avatta be terveibe – tanácsot ad férjének, amellyel sikerülhet visszaállítania az emberek bizalmát. 
A raboskodó Antoine Macquart-ot egy csellel kiszabadítják nagy titokban, és lefizetik azért, hogy az éjszaka folyamán társaival együtt intézzen támadást a városháza ellen. 
Pierre ezen a bizonyos napon vakmerően sétálgat a városban azt a benyomást keltve mindenkiben, hogy bátorsága, eltökéltsége nem retten vissza a haláltól sem. 
Titokban a városházára gyűjti össze a nemzetőrség nagyobb részét, így felkészülte várják a támadást, amelyet természetesen visszavernek. 
Másnap reggel már véres bizonyíték tárul mindenki elé – mivel a hullákat nem takarítják el – és Rougont most már minden kétséget kizárva rajongja körül mindenki, hősnek tartva őt. 
Hirtelen megérkezik a már rég várt katonaság és ezzel Rougonék minden mesterkedése eléri célját. 
Aristide Rougon természetesen apja mellé áll az utolsó pillanatban, így ő is győztesnek érzi magát. 
Rougonék nagyszabású vacsorát rendeznek barátaiknak ahol megtudja mindenki, hogy Pierre kitüntetést kap és kinevezik adófelügyelőnek. 
Pierre feleségére bízza a szervezést amíg ő elmegy édesanyja házába. Ott találkozik Antoine-val, fiával Pascal doktorral aki épen nagyanyját ápolja. 
Dide anyó szemtanúja volt, amint Silvére-t agyonlövi az a csendőr akinek sérülést okozott, ezért iszonyatos traumába esik és fiait okolja minden bajért. 
Pascal úgy gondolja, hogy nagyanyjának a bolondokházában a helye és ez Pierre-nek nagyon jól jön, egy gonddal kevesebb hárul majd rá. 
A sárga szalonban elkezdődik a mulatozás, Rougonék fürdenek a sikerben, amíg Silvére lelke ott hagyja a fiú testét, azon a helyen, ahol Miettével csodálatos órákat töltött el tele boldogsággal és vidám szerelemmel. 
A sírkert örömmel issza be a fiatal vért, a múlt árnyai magukhoz csalogatják az elkeseredett szellemet.


