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Bevezető 

2003. november 18-án letartóztatási parancsot adtak ki Michael Jackson ellen egy 13 

éves fiú, Gavin Arvizo vádjai alapján. Gavin azzal vádolta Jacksont, hogy a sztár 2003  

február-márciusában szexuálisan molesztálta őt. Az ügy bűnvádi tárgyaláshoz vezetett 

2005-ben, melynek során Jacksont minden vádpontban felmentették.  

 

Ez a dokumentum ezen ügy részleteit tárgyalja.  

 

*** 

 

A dokumentum – kisebb kiegészítésekkel és módosításokkal - fordítás a 

https://themichaeljacksonallegations.com/ weboldalról. 

A cikkek végén megtalálják a részletes forráslistákat, legtöbbször közvetlen linkkel a 

forrásdokumentumokra – pl. bírósági dokumentumok, tanúvallomások leíratai stb. 

 

 

 

 

 

https://themichaeljacksonallegations.com/
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Hogyan kezdődött Jackson és az Arvizo 

család kapcsolata?  

Michael Jackson először 2000 nyarán találkozott későbbi 

vádlójával, Gavin Arvizóval. Az akkor 10 éves Gavin 

kórházban volt a rák egy ritka fajtájával, amely a veséjét és 

a lépét érintette. Orvosai eltávolították az egyik veséjét, 

valamint a lépét és kemoterápiás kezelésben részesítették.  

Gavin nagy rajongója volt komikusoknak és a betegsége 

előtt komédia leckéket vett a Laugh Factory-ban. Ez egy 

komikus klub Hollywoodban, amelynek a szintén komikus 

Jamie Masada a tulajdonosa. A klubban Gavin és családja barátságot kötött számos 

nevettetővel, úgy mint Masadával, George Lopezzel, Louise Palankerrel és Chris 

Tuckerrel (akit nálunk leginkább talán a Csúcsformában filmekből ismernek). Amikor 

Gavin megbetegedett Masada többször meglátogatta a kórházban. Gavin arra kérte, 

hogy segítsen neki felvenni a kapcsolatot más hírességekkel és egy napon az volt a 

kívánsága, hogy találkozhasson Michael Jacksonnal.  

Masada Jackson 2005-ös tárgyalásán elmondta, hogy személyesen nem ismerte ugyan 

Jacksont, de valahogy sikerült felvennie a kapcsolatot az énekes embereivel és 

továbbítani feléjük Gavin kérését. Jackson felhívta a fiút a kórházban és körülbelül öt 

percet beszélgetett vele telefonon, Gavin 2005-ös vallomása szerint. A beszélgetés 

során Jackson meghívta Gavint és családját Neverland nevű birtokára. Gavin 2005-ös 

vallomása szerint Jackson a betegsége alatt körülbelül húsz alkalommal hívta fel – volt 

amikor a kórházban, volt amikor a nagyanyja otthonában, ahol Gavin számára steril 

szobát rendeztek be a lábadozása idejére.  

Miután Gavin túl volt az első kör 

kemoterápián az Arvizo család ellátogatott 

Neverlandre 2000 augusztusában. A 

családot Gavin, nővére Davellin, egy évvel 

fiatalabb öccse Star, az anyjuk Janet 

Arvizo és az apjuk David Arvizo alkották.  

Ezen első alkalommal Gavin és Star Jackson 

hálószobájában aludt. Ez az, amire utalás 

történik Martin Bashir 2003-as Living with 

Michael Jackson (Élet Michael Jacksonnal) 

című dokumentumfilmjében. A jelenetben 

Jackson arról beszél, hogy Gavin az ágyában 

aludt, s ez nagy közfelháborodást okozott 

(nem utolsó sorban Bashir szuggesztív narrációja miatt), noha mind Gavin, mind 

Jackson világossá tette, hogy miközben a gyerekek Jackson ágyában aludtak, addig a 

sztár a földön aludt. Kevesen figyeltek oda a részletekre, de valójában ez hangzik el a 

dokumentumfilmben: 

 
Gavin Arvizo 

 
Az Arvizo család: elöl az anya, Janet Arvizo és 

Gavin, hátul Davellin és Star 
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Gavin: Volt egy éjszaka, megkértem őt, hogy hadd aludjak a szobájában. 

Engedte, hogy a szobájában aludjak. Én meg azt mondtam: „Michael, 

aludhatsz az ágyban”, ő meg erre: „Nem, nem, te aludj az ágyban”, én 

meg: „nem, nem, nem, te aludj az ágyban”, erre azt mondta: „nézd, ha 

szeretsz, akkor az ágyban alszol”. Én meg: „Ó, ember”, így végül az 

ágyban aludtam. De jó móka volt az az éjszaka. 

Jackson: Én a földön aludtam. Hálózsák volt? 

Gavin: Egy csomó pokrócot pakoltál a földre.” [1]  

(Kiemelés hozzáadva.) 

Amit a dokumentumfilmben nem említenek az a tény, hogy nemcsak, hogy Jakcson 

nem aludt az ágyban Gavinnel és Starral, de ahhoz is ragaszkodott, hogy a személyi 

asszisztense, Frank Cascio is maradjon a szobában. Jackson saját gyermekei, az akkor 

három éves Prince és két éves Paris (a legfiatalabb Blanket akkor még nem született 

meg) szintén ott voltak és ők is az ágyon aludtak az Arvizo gyerekekkel, míg a két 

felnőtt férfi, Jackson és Cascio a földön aludt.  

Cascio 2011-ben megjelent „Barátom Michael” című könyvében így emlékszik vissza 

arra, hogy hogyan is került sor erre az egy szobában alvásra: 

„Aztán eljött az az éjszaka, amikor Gavin és az öccse Star kérlelte 

Michaelt, hogy hadd aludjanak a szobájában. „A szobádban alhatunk ma 

éjjel? Alhatunk az ágyadban ma éjjel?”, könyörögtek a fiúk. „Az anyám 

szerint rendben van a dolog, ha te is beleegyezel” – tette hozzá Gavin. 

Michael, akinek mindig nehezére esett nemet mondani gyerekeknek, így 

válaszolt: „Persze, nem probléma”. De aztán odajött hozzám: „Az anya 

rám akarja erőltetni a gyerekeit”, mondta láthatóan aggódva. Furcsa, 

kényelmetlen érzés kerítette hatalmába. „Frank, nem maradhatnak”. 

Odamentem a gyerekekhez és azt mondtam: „Michaelnek aludnia kell. 

Sajnálom, de nem alhattok a szobájában.” Gavin és Star tovább 

könyörgött, én továbbra is nemet mondtam és akkor Janet [Arvizo, az 

anya] azt mondta Michaelnek: „Nagyon szeretnének veled maradni. 

Részemről rendben van”. Michael beadta a derekát. Nem akart csalódást 

okozni a gyerekeknek. A szíve közbeszólt, de teljes mértékben tisztában 

volt a kockázattal. Azt mondta nekem: „Frank, ha ők a szobámban 

alszanak, akkor te is a szobámban alszol. Nem bízom ebben az anyában. 

Elcseszett egy nő.” Én teljesen ellene voltam ennek, de azt mondtam: „Jól 

van. Megtesszük, amit meg kell.” Az, hogy én ott voltam tanúként,  

védelmet adott Michaelnek minden kétes ötlet ellen, amit Arvizóék esetleg 

dédelgettek. Legalábbis mindketten elég naivak voltunk ahhoz, hogy így 

gondoljuk.” [2] 

Azt a tényt, hogy Jackson gyermekei és Cascio is a szobában voltak, nem vitatták 

Arvizóék a 2005-ös tárgyalás során. Nem tettek olyan állítást miszerint bármiféle 

molesztálás vagy molesztálási kísérlet történt volna ezen a bizonyos éjszakán. A vádjaik 

szerint az állítólagos molesztálások csaknem három évvel később, 2003. február-
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márciusában történtek – azt követően, hogy a Bashir dokumentumfilm adásba került, s 

mialatt a Santa Barbara-i rendőrség, illetve a gyermekvédelmi szolgálat is vizsgálódott 

a Bashir dokumentumfilmben elhangzottak miatt. A későbbiekben részletesen tárgyalni 

fogjuk ezt a furcsa időrendet, illetve a 2003. február-márciusi időszakot.  

Egy vitatott eleme azért volt ennek az éjszakának. 2005-ben a tárgyaláson Arvizóék 

azzal vádolták Jacksont és Casciót, hogy felnőtt, heteroszexuális pornográfiát 

mutogattak nekik egy laptopon, amelyet aznap ajándékozott Jackson Gavinnek. Mind 

Jackson, mind Cascio tagadták, hogy ilyesmit mutogattak volna a gyerekeknek. A 

későbbiekben ezt az állítást is részletesen megvizsgáljuk a Változó vádak és 

ellentmondások című fejezetben. 

Gavin saját vallomása szerint ezen egy neverlandi alkalmat követően neki és 

családjának nem volt sok kapcsolata Jacksonnal egészen 2002 őszéig, amikor 

meghívták őket, hogy szerepeljenek Bashir dokumentumfilmjében. Lehetőségük volt 

arra, hogy Neverlandra menjenek kikapcsolódni és meg is tették legalább 7-10 

alkalommal ezalatt az időszak alatt, ám Jackson a legtöbbször nem volt ott, és amikor 

ott volt, akkor pedig aktívan kerülte Arvizóékat. Gavin 2005-ös  vallomásából: 

Thomas Sneddon (a vádat képviselő kerületi ügyész): És azon 

alkalmakkor, amikor Mr. Jackson ott volt a birtokon, volt vele valamilyen 

kapcsolatod? 

Gavin: Azon két alkalommal, igen. De, úgy értem, néha elmentem a 

birtokra és azt mondta, hogy nincs ott, pedig ott volt.  

Sneddon: Ezt hogy érted? 

Gavin: Hát, mint amikor rákom volt. Nem tudom, hogy mi történt, de 

Michael már nem beszélt velem, meg ilyenek, a rákom kellős közepén. És 

én elmentem oda és láttam Prince-t és Parist ott játszani és azt 

gondoltam, hogy akkor Michael is ott van, de azt mondták nekem, hogy 

Michael nincs ott. És aztán megláttam valahol és… nem tudom. 

Sneddon: Volt olyan, hogy véletlenül belefutottál? 

Gavin: Igen. 

Sneddon: Meséld el az esküdtszéknek! 

Gavin: Nos, játszottam Prince-szel és Parisszal kint, a ház mögött, ahol a 

játékterem van. És aztán visszasétáltunk a főépületbe. Ismertem a belépési 

kódot, mert odaadták nekem a kódokat. És bementem az ajtón, az egyik 

kezemmel Prince kezét fogtam, a másikkal Parisét, és… fogtuk egymás 

kezét. És aztán bementünk a házba és aztán megláttam Michaelt éppen 

felém sétálni. De azt hiszem nem látott befordulni a sarkon. És aztán az 

ült ki az arcára, hogy „ó, a fenébe”, tudják, hogy értem? Amikor 

meglátott. És aztán… aztán csak lerázta a dolgot és úgy tett, hogy „Ó, 

szia, Doo-Doo Head (Jackson gyakran becézett így gyerekeket)”. Tudják, 

akkoriban én… engem kicsit hipnotizált, mint, ő… 
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Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Tiltakozom. Elbeszélés és nem a 

kérdésre válaszol. 

Bíró: Helyt adok.  

Sneddon: Rendben.  

Gavin: És aztán… 

Sneddon: Rendben van. Felteszek egy kérdést. Tehát összefutottál vele? 

Gavin: Igen. És… mivel… 

Sneddon: Ennyi elég. És miután összefutottatok mennyi kapcsolatod volt 

vele? Mennyi ideig tartott az az érintkezés? 

Gavin: Nem láttam őt sokat a rákom alatt. 

Sneddon: Úgy értem, elmondtad az esküdtszéknek, hogy volt egy alkalom, 

amikor véletlenül futottál vele össze? 

Gavin: Igen. 

Sneddon: Amikor ott kapcsolatba kerültetek, az mennyi ideig tartott? 

Mennyi ideig tartott a párbeszéd kettőtök között? 

Gavin: Talán úgy öt percig. Akkor, amikor összefutottunk és aztán csak 

beszélgettünk… meg ilyenek és aztán ő azt mondta, hogy el kell mennie 

valahová.” [3] 

A keresztkihallgatás során, melynek során Jackson ügyvédje, 

Thomas Mesereau kérdezte Gavint, a fiú ismét arról 

panaszkodott, hogy Jackson kerülte őt és azt mondta, hogy soha 

egyetlen más híresség sem tette ezt, akivel barátkozott. 

Thomas Mesereau: Bele tudsz nézni ennek az 

esküdtszéknek a szemébe és azt tudod nekik mondani, hogy 

Michael Jackson semmit nem tett érted, amikor rákod volt? 

Gavin: Soha nem mondtam, hogy Michael semmit nem tett 

értem.  

Mesereau: Nem azt mondtad, hogy nagyon keveset tett?  

Gavin: Igen. Nem tett annyit, amennyit a 11 éves fejemmel gondoltam, 

hogy… 

Mesereau: …kellett volna? 

Gavin: Nem. Nem kellett volna… Nem volt kötelessége tenni semmit. 

 
Jackson ügyvédje, 

Thomas Mesereau 
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Mesereau: Nos, azt mondod az esküdtszéknek, hogy többet érdemeltél 

Michael Jacksontól, mint amit te és a családod kaptatok? 

Gavin: Nem. 

Mesereau: Nem ezt mondod? 

Gavin: Nem. Csak azt mondom, hogy… nézze, ha van egy barátom, 

Michael, és maga azt mondja, hogy mindezeket a dolgokat megtette, de – 

tudja – az én 11 éves fejemben… ha azt látom, hogy a barátom azt 

mondja, hogy nincs ott és nincs Neverlanden és megpróbál… és aztán 

látom, hogy ott megy és látom az autóját, amivel csak ő jár, látom ott 

menni Neverlanden, tudja, a szívem ott nyomban összetört.  

Gavin: Tehát azzal, hogy ezeket tette… 

Mesereau: És nem emlékszem, hogy George Lopez vagy Jamie Masada 

vagy Louise Palanker valaha ilyet tett volna velem. [4] 

Gavin amiatt is panaszkodott a vallomása során, hogy Jackson megváltoztatta a 

telefonszámát és elérhetetlenné vált számukra.  

Mesereau: Egy ponton arról panaszkodtál a nyomozóknak, hogy Mr. 

Jackson megváltoztatta a telefonszámát miután meglátogattad a 

Hiltonban, igaz? 

Gavin: Nos, az volt az egyetlen telefonszámom amim volt hozzá, vagy amit 

hívtam, nem vagyok biztos benne. Mert az egyetlen telefonszám, ami 

sosem változott az az Evvy száma volt [Evvy Tavasci, Jackson titkárnője]. 

És őt hívtam és néha megkérdeztem, hogy hol van Michael, meg ilyesmi. 

És aztán… volt egy telefonszámom a szállodaszobájához, szóval azt 

hiszem felhívtam a szállodában és megkérdeztem, hogy elmehetek-e 

meglátogatni. Azt hiszem ez… már nem tudom mikor volt pontosan. 

Mesereau: Mikor zaklatott fel téged először az, hogy nem működnek 

Michael Jackson telefonszámai? 

Gavin: Talán a harmadik vagy negyedik kör kemoterápia körül, amikor 

hívtam a számait és azok csak annyit válaszoltak, hogy „Ehhez a számhoz 

már nem tartozik előfizető.” Vagy néha csak csörgött és soha… soha 

senki nem vette fel, vagy ilyesmi.  

Mesereau: Nos, utaltál rá, hogy felzaklatott téged, hogy a telefonszámok, 

amikkel rendelkeztél Mr. Jacksonhoz, egy ponton nem működtek, igaz?  

Gavin: Igen. 

Mesereau: És Mr. Jackson telefonszámai azután kezdtek nem működni, 

hogy úgy tűnt a rákod visszahúzódik, igaz? 



 9 

Gavin: Nem. Azt mondtam, hogy a harmadik vagy negyedik kemoterápiám 

körül kezdtek nem működni. 

Mesereau: Oké. Azelőtt könnyen fel tudtad hívni? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: És azelőtt gyakran fel is hívtad? 

Gavin: Igen. És ő is hívott, meg ilyenek. És beszélgettünk… azelőtt sokkal 

többet beszélgettünk. 

Mesereau: Valójában felhívtad az Universalban… a Hilton Universal 

Hotelben mielőtt meglátogattad, igaz? 

Gavin: Azt hiszem. Nem vagyok biztos abban, hogy az hogy történt. [5] 

és 

Mesereau: Hazudtál arról, hogy Mr. Jackson segített neked a rákod 

gyógyulásában, igaz? 

Gavin: Nem, mert Michael segített egy kicsit, de úgy értem, hogy… 

kisgyerekként úgy éreztem, hogy mindez a pénz és az, hogy ki fizetett 

ezért, vagy azért… úgy éreztem, hogy igazából a többi barátom segített. 

Mert Michael amikor hívott és beszélt velem, meg minden, akkor úgy 

éreztem, hogy a legjobb barátom. De amikor, amikor hívtam a 

telefonszámait és egy kis hölgy azt mondta, hogy „ehhez a számhoz 

előfizető már nem tartozik”. Úgy értem, hogy soha nem volt olyan, hogy 

hívtam Christ [Tucker] és a száma nem működöt. Soha nem volt olyan, 

hogy hívtam George-ot [Lopez] és a száma nem működött.” [5] 

és 

Mesereau: Oké. Panaszkodtál a Santa Barbara-i nyomozóknak, hogy 

„miután végeztem a rákommal, meg minden”, soha többé nem láttad 

Michaelt? 

Gavin: Nem láttam a Martin Bashir dologig. 

Mesereau: Oké. És látni akartad azután is, hogy visszahúzódott a rákod, 

igaz? 

Gavin: Igen. 

Mesereau: El akartál menni Neverlandra azután is, hogy visszahúzódott a 

rákod, igaz? 

Gavin: Igen. 
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Mesereau: És úgy érezted, hogy Michael valahogy megszakította a 

barátságot, igaz?  

Gavin: Igen. 

Mesereau: Úgy érezted, hogy elhagyott, igaz? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: És úgy érezted, hogy elhagyta a családodat, igaz? 

Gavin: Igen. [5] 

Hogy ne veszítsék el kapcsolatukat Jacksonnal, az Arvizo család elkezdte kedveskedő 

levelekkel és képeslapokkal bombázni a sztárt.  

Mesereau: És körülbelül mikortól nem beszélt veled? 

Gavin: A rákom második hónapjától. 

Mesereau: Elnézést? 

Gavin: Két hónappal azután, hogy elkezdődött a kemoterápiám. 

Mesereau: Ez körülbelül mikor lehetett? 

Gavin: 2000 augusztus vagy szeptember.  

Mesereau: Oké. Tehát 2000 augusztusában vagy szeptemberében te és a 

családod elkezdtetek kedves leveleket és képeslapokat küldözgetni Michael 

Jacksonnak, igaz? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: És ezek azok a levelek és képeslapok, amiket megmutattam neked 

röviddel ezelőtt, igaz? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: És tudomásod szerint az anyád is küldött neki képeslapokat és 

leveleket, igaz? 

Gavin: Azt hiszem. 

Mesereau: És ő „apaként” utalt rá, igaz? 

Gavin: Nem hiszem, hogy „apaként” utalt rá. 

Mesereau: Nem hallottál még erről soha? 
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Gavin: Nos, én, én mondtam ezt. Mert az apám elhagyott minket. És én 

elkezdtem „apának” hívni [Jacksont] miután az apám elment, mert nem volt 

apám. 

Mesereau: És az anyád ebbe beleegyezett, igaz? 

Gavin: Igen. [5] 

Tehát az Arvizo család 2000. 

augusztusi neverlandi látogatása 

után – miután Gavin és Star 

annyira kötötte az ebet a karóhoz, 

hogy Jackson hálószobájában 

akarnak aludni – Jackson elkezdett 

távolságot tartani a családtól, de 

olyan dolgokkal, amelyek nem 

igényeltek személyes kontaktust, 

továbbra is segítette őket. Például 

ajándékozott nekik egy fehér 

furgont, illetve megengedte a 

családnak, hogy Neverlanden 

véradást szervezzenek Gavinnek, 

amin Jackson alkalmazottai is 

adtak vért.  

2001 májusában Gavin apja és 

anyja, David és Janet Arvizo 

különváltak. Janet Arvizo 2005-ös 

vallomása szerint az ok az volt, hogy David fizikailag bántalmazta őt és a gyermekeit.  

2001 nyarán elromlott mind a laptop, mind a furgon, amiket Jackson ajándékozott 

Arvizóéknak, így a család visszaküldte őket Jacksonnak, hogy segítsen megjavíttatni 

őket. Arvizóék szerint soha többé nem látták egyiket sem viszont.  

2001. szeptember 24-én az Arvizo család egy peren kívüli megállapodással több, mint 

150 ezer dollárt kapott a J.C. Penney áruháztól. Az ügy egy 1998-as incidensig nyúlik 

vissza, amikor is Gavin ellopott két iskolai egyenruhát egy J.C. Penney áruházból. Az 

áruház őrei őt és apját, Davidet, valamint öccsét Start a parkolóban érték utol, ahol már 

Janet Arvizo is csatlakozott hozzájuk. Arvizóék később azzal vádolták meg az őröket, 

hogy megverték őket, Janet Arvizo pedig szexuális molesztálással is megvádolta az 

egyik őrt. Az áruház, valószínűleg tartva a rossz PR-tól, különösen miután Gavin rákos 

lett, inkább a peren kívüli megállapodást választotta, ám Jackson 2005-ös tárgyalásán 

olyan bizonyítékok és vallomások kerültek elő, amelyek azt mutatták, hogy a család 

eskü alatt hazudott a J.C. Penney-ügyben. Az Általános szavahihetőségi problémák 

az Arvizo családdal című fejezetben még visszatérünk ezen ügyre és a részleteire 

ebben a dokumentumban.  

2002 tavaszán Arvizóék néhány napot Neverlanden töltenek a színész Chris Tucker 

társaságában, hogy utóbbi kisfiának születésnapját ünnepeljék. Jackson nem volt jelen. 

 
Egyike azon kedveskedő üzeneteknek, amiket az Arvizo 

család küldött Jacksonnak – ezen éppen Gavin anyja, Janet 

és öccse, Star Arvizo látható 
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Források: 

[1] Martin Bashir – „Living with Michael Jackson” c. dokumentumfilm (2003. február) 

[2] Frank Cascio – My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man / Barátom 

Michael: Egy hétköznapi barátság egy nem hétköznapi emberrel (William Morrow kiadó, 2011. 

november 15.) 

[3] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 9.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[4] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 10.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[5] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 14.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
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Martin Bashir dokumentumfilmje, a 

„Living with Michael Jackson” 

2002 nyarán-őszén egy brit újságíró és televíziós riporter, Martin Bashir egy Michael 

Jacksonról szóló dokumentumfilmet forgatott, amely a Living with Michael Jackson 

címet kapta. A dokumentumfilm készítése alatt Bashir azt javasolta Jacksonnak, hogy a 

filmben az énekes mutassa be, hogy hogyan segített súlyosan beteg gyerekeken. 

Jackson két példát hozott fel Bashirnak: David Rothenberg („Dave Dave”) történetét, 

aki súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor a saját apja felgyújtotta még az 1980-as 

években, amikor gyerek volt. Jackson ezt követően egész életében sokszor segítette 

Rothenberget, amiről Rothenberg maga is beszélt a CNN Larry King Live című 

műsorában 2009 szeptemberében [1].  

A másik felmerülő lehetőség a rákból kigyógyult Gavin Arvizo volt. 2002-ben 

Rothenberg már felnőtt volt és Bashir inkább a 13 éves Gavint választotta, így 

meghívták őt és testvéreit, Start és Davellint a forgatásra, amiről Gavin 2005-ös 

vallomásában ezt mondta: 

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Oké. Találkoztál azzal a személlyel, aki 

megégett? 

Gavin: Igen, azt hiszem Michael bemutatott neki. 

Mesereau: És ez mikor volt? 

Gavin: Körülbelül akkor, amikor a Martin Bashir dolog. 

Mesereau: Neverlanden? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: Beszélgettél ezzel az emberrel? 

Gavin: Igen. 

Mesereau: Tudod mi volt a neve ennek az embernek? 

Gavin: Azt hiszem talán David. 

Meserau: Rothenberg? 

Gavin: Nem tudom. 

Mesereau: Egy olyan fiatalemberről van szó, akiről megtudtad, hogy az apja 

leöntötte gázolajjal és felgyújtotta? 
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Gavin: Nem tudom. 

Mesereau: Oké. 

Gavin: Azt hiszem az történt. 

Mesereau: És úgy volt, hogy veled lesz a filmben, igaz? 

Gavin: Igen. 

Mesereau: Oké. Javíts ki, ha tévedek, de beszéltél Michaellel arról a tényről, 

hogy Michael segített ezen a fiún, igaz? 

Gavin: Igen.  

Mesereau: Oké. Beszélgettél ezzel a fiúval arról, ami történt vele? 

Gavin: Nem. 

Mesereau: Oké. Láttad őt? 

Gavin: Igen. 

Mesereau: Kérlek írd le az esküdtszéknek, hogy hogy nézett ki. 

Gavin: Úgy nézett ki, mint aki nagyon csúnyán összeégett - olyan volt, mint egy 

rockker. A haját úgy viselte, mint egy rockker. És össze volt égve. És csak egy 

kevés haj volt a fején, mert gondolom, hogy amikor összeégett az érintette az 

összes pórusát. 

Mesereau: Benne voltál te is és ő is a filmben tudomásod szerint? 

Gavin: Később, amikor megnéztem… nos, megnéztem az én részemet és nem 

hiszem, hogy ő benne volt. 

Mesereau: Oké, de ott volt Neverlanden azon a napon, amikor titeket filmeztek? 

Gavin: Igen. 

Mesereau: Oké. Röviddel azután találkoztál vele, hogy megérkeztetek? 

Gavin: Igen. [2] 

A Gavinnel és két testvérével készült jelenet forgatására 2002 szeptemberében került 

sor. Janet Arvizo később azt mondta, hogy nem volt tudomása arról, hogy gyermekei 

benne lesznek a dokumentumfilmben. 
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Jackson bízott abban, hogy Bashirnak 

nincs rejtett hátsó szándéka azzal, 

ahogy Gavinnel való kapcsolatát 

ábrázolja. Naivitásból és 

hiszékenységből engedte, hogy úgy 

filmezzék őket, hogy Gavin kezét 

fogja miközben a fiú a vállára hajtja a 

fejét. Bashir kihasználta Jackson rossz 

ítélőképességét és közben egy olyan 

beszélgetésbe vonta bele, amiben arról 

kérdezte, hogy elfogadható-e egy 

szobában aludni és megosztani 

valakinek az ágyát egy gyerekkel. A 

dokumentumfilmet Bashir szuggesztív 

és nagyon manipulatív narrációval látta el és úgy tűnik, hogy a szándéka kezdettől 

fogva az volt, hogy célozgatásokkal a gyanú árnyékát vesse Jackson kapcsolatára 

gyermekekkel. 

Amikor a dokumentumfilm 2003 februárjában adásba került ez a szegmens rendkívül 

rossz publicitást hozott Jackson számára, s a média vad spekulációkba kezdett a Gavin 

Arvizóval való kapcsolatáról. A valóságban - amint azt fent láthattuk - semmilyen 

közeli kapcsolat nem volt Jackson és Gavin között, sőt 2000 óta alig találkoztak 

egymással és a sztár inkább kerülte őt.  Még Gavin is elismerte 2005-ös vallomásában, 

hogy Bashir hamis és manipulatív módon ábrázolta Jacksont a dokumentumfilmben.  

A jelenet leforgatását követően az Arvizo gyerekek Neverlanden maradtak még egy 

éjszakát, de Jackson azonnal távozott a birtokról a forgatást követően és ismét 

elérhetetlenné vált Gavin számára. 

Thomas Mesereau: Azon a ponton el tudtad érni Michael Jacksont 

telefonon, ha akartad? 

Gavin: Nem, a Martin Bashir dolog után nem adott nekem semmilyen 

telefonszámot, mert távozott – vagy még azon a napon, vagy a Martin 

Bashir interjú utáni napon, és én nem kaptam semmilyen más 

telefonszámot. [2] 

Források: 

[1] Larry King Live - Dave Dave: Michael Jackson olyan volt, mintha az apám lenne (CNN, 2009. 

szeptember 3.) 

https://www.youtube.com/watch?v=En5Q4syywcw 

[2] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 14.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

 
Az ominózus jelenet Bashir dokumentumfilmjében, 

amely beindította a média fantáziáját 

https://www.youtube.com/watch?v=En5Q4syywcw
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
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A Bashir-dokumentumfilm okozta PR 

katasztrófa és Jackson csapatának 

kármentése 

Arvizóék nem találkoztak Jacksonnal ismét egészen addig, amíg a Bashir 

dokumentumfilm adásba nem került – előbb 2003. február 3-án az Egyesült 

Királyságban, majd 2003. február 6-án az Egyesült Államokban. A dokumentumfilm 

kapcsán a média felbolydult, a Jackson elleni 1993-as vádat ismét felmelegítették 

cikkekben és talk showkban. (Erről az 1993-as ügyről majd külön dokumentumban 

írunk.) A média próbálta az Arvizo családot is „levadászni” – kameravégre, 

mikrofonvégre kapni.  

Jackson csapata próbált küzdeni a negatív publicitás ellen és úgy döntöttek, hogy 

tartanak egy sajtótájékoztatót Miamiban 2003. február 5-én vagy 6-án. Végül ez nem 

valósult meg. Ezzel egy időben Arvizóék próbáltak elmenekülni a médiától és ismét 

felvenni a kapcsolatot Jacksonnal. Felhívták a színész Chris Tuckert, akivel akkor már 

régebb óta ismertségben voltak, s aki éppen testvérét készült meglátogatni Miamiban és 

felajánlotta Arvizóéknak, hogy bérelt repülőgépén elviszi őket a floridai fővárosba, 

hogy ismét találkozhassanak Jacksonnal. Jackson és Arvizóék ezután együtt tértek 

vissza Neverlandra, Kaliforniába február 7-8-án egy Jackson által bérelt repülőn.  

 Utólag, miután elkezdtek vádakat megfogalmazni Jackson ellen, Arvizóék azt 

állították, hogy ezen visszaúton Miamiból Los Angelesben tanúi voltak annak, hogy 

Jackson megnyalja az alvó Gavin fejét [1] [2]. Annak ellenére, hogy sokan voltak a 

gépen (Jackson egyéb barátai, ismerősei, orvosa, gyermekei, az utaskísérők stb.) 

mindössze két ember állította, hogy látott ilyenen jelenetet: Gavin öccse, Star Arvizo és 

anyja, Janet Arvizo. Noha ez az egész állítólagos jelenet mindössze hat másodpercig 

tartott, a sztori szerint Janet Arvizo éppen jókor állt fel a helyéről ahhoz, hogy tanúja 

lehessen ennek [2]. Még furcsább, hogy Janet Arvizo nem kérte számon Jacksont arról, 

amit állítólag látott, de még a fiait sem kérdezte ki később róla [2]. A sztori szerint csak 

megtartotta magának a dolgot és az első alkalom, hogy említette bárkinek az volt, 

amikor a család elkezdett gyerekmolesztálási vádakat megfogalmazni Jackson ellen 

miután felvették a kapcsolatot ügyvédekkel. 

Források: 

[1] Star Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 7.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[2] Janet Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. április 13.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
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A kritikus időszak: 2003. február 3-

március 12. 

Utólag, amikor megfogalmazták a vádjaikat, Arvizóék azt állították, hogy 2003. február 

7. és március 12. között akaratuk ellenére fogva tartották őket Neverlanden. A probléma 

ezzel az állítással az, hogy bizonyítékok kerültek elő arra vonatkozóan, hogy az 

állítólagos fogságuk idején Arvizóék több alkalommal elmentek bevásárolni, beszéltek 

egy ügyvéddel (annak kapcsán, hogy szerették volna elérni, hogy a média ne 

használhassa az engedélyük nélkül a gyerekek fotóit), beszéltek a gyermekvédelmi 

szolgálattal a Bashir-film miatt, jártak több alkalommal orvosnál, sőt a bíróságon is 

megjelentek egy gyermektartási vita miatt, amely Janet Arvizo és ex-férje között zajlott. 

Mindazonáltal soha nem jelezték sem a hatóságoknak, sem az ügyvédnek, sem az 

orvosnak, sem a bíróságnak, hogy akaratuk ellenére fogva tartják őket Neverlanden. 

Arvizóék állítása az volt, hogy Jackson azért tartotta őket fogva, hogy rávegye őket 

arra, hogy vegyenek részt az úgynevezett „cáfoló videóban”, amit a sztár PR csapata 

forgatott válaszul a Bashir-dokumentumfilmre. (A fogvatartás vádjáról szól a Jackson 

elleni tizennégy vádpont egyike, az összeesküvés vádpontja. Erről majd a következő, 

Az összeesküvés vádja című fejezetben olvashatnak részletesebben.)  

Ez a „cáfoló videó” Michael Jackson,  Take Two: The Footage You Were Never Meant 

to See  („A felvételek amit nem  akartak, hogy láss”) címen került adásba 2003. február 

20-án. Ebben a dokumentumfilmben interjúk láthatók különféle Jacksont ismerő 

emberekkel, valamint Jackson saját operatőrének, Hamid Moslehinek azon felvételei, 

amiket ő készített a Bashir-film forgatása alatt: olyan anyagok, amiket Bashir 

szándékosan kihagyott a filmjéből és amelyek azt mutatják be, hogy a brit tévés hogyan 

manipulálta Jacksont és a nézőket egyaránt.  

Eredetileg Arvizóék is benne lettek volna ebben a „Take Two” dokumentumfilmben, de 

végül a velük készült interjú nem került bele. Azonban az interjút leforgatták velük 

2003. február 20-án a kora reggeli órákban. Később a Jackson embereinél végzett 

házkutatások során megtalálták ennek az interjúnak a felvételét, s ennek eredményeként 

Arvizóék kénytelenek voltak megváltoztatni az eredetileg előadott molesztálós 

sztorijukat.   

Eredetileg ugyanis azt állították Arvizóék, hogy Gavin molesztálása akkor kezdődött, 

amikor 2003. február 7-én visszatértek Jackson gépén Miamiból. Ezt tükrözi a Vád által 

eredetileg, 2003. december 18-án benyújtott vádirat is [1]. A később, a házkutatások 

során előkerült filmfelvétel ott kavart bele ebbe a verzióba, hogy az 2003. február 20-án 

készült – tehát akkor, amikor az eredeti vádak szerint Arvizóék állítólag fogságban 

voltak és Jackson már csaknem két hete molesztálta Gavint.  
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A felvételen azt látjuk, hogy az Arvizo 

család nevet, viccelődik és vidáman 

dicséri Michael Jacksont. Kifejezik 

elégedetlenségüket Martin Bashirral is. 

Az eredeti vádjaik szerint ez azért volt, 

mert kényszerítették őket arra, hogy 

így viselkedjenek a felvételen. 

Azonban az előkerült vágatlan 

felvételek arról tanúskodnak, hogy 

nemcsak, hogy nevetnek és 

viccelődnek a felvételeken, de maguk 

is javaslatokat tesznek arra, hogy mit 

szeretnének elmondani és csinálni a 

filmen, sőt egy ponton meglepődnek 

azon, amikor kiderül, hogy forog a 

kamera miközben ezen javaslatokat teszik. Egyáltalán nem tűnik úgy, hogy a család 

kényszer hatása alatt lenne.  

Ezt a filmfelvételt meg lehet tekinteni a YouTube-on is: 

1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=Bez7QCXJJV4 

2. rész: https://www.youtube.com/watch?v=xUlDSoPzLLs 

Az időrend módosítása, amire emiatt kényszerült az Arvizo család nem csupán apró 

korrekció volt, hanem alapvetően változtatta meg Arvizóék eredetileg előadott 

sztorijának a narratíváját.  

Február 20-án, ugyanazon a napon, amikor leforgatták Arvizóékkal az interjút a „cáfoló 

videóhoz”, a család látogatást kapott a Los Angeles-i gyermekvédelmi szolgálattól is. 

Azért interjúvolták meg az Arvizo családot, mert egy tanár Gavin iskolájából panaszt 

nyújtott be hozzájuk amiatt, hogy a Bashir interjúban elhangzott, hogy Gavin Jackson 

ágyában aludt. Ezen interjú során Arvizóék csupa pozitív dolgot mondtak Jacksonról. 

Cáfolták, hogy bármiféle molesztálás történt volna és soha nem tettek semmi olyan 

állítást miszerint elrabolták őket, vagy akaratuk ellenére tartották volna őket fogva 

Neverlanden. Nehéz is lett volna olyat állítani, hogy éppen Neverlanden vannak 

elrabolva, hiszen maga az interjú is Jay Jackson őrnagy lakásában zajlott le, ahol 

Arvizóék éppen akkor tartózkodtak. Jay Jackson Janet Arvizo barátja volt, később pedig 

férjhez is ment hozzá az asszony. A katonatiszt semmiféle rokonságban nem állt 

Michael Jacksonnal, csupán névrokonságról van szó. (Ironikus módon, amikor Janet 

Arvizo később hozzá ment feleségül, felvette a Janet Jackson nevet.) 

Annak magyarázatára, hogy miért nem mondtak akkor semmi negatívat a 

gyermekvédelmiseknek Michael Jacksonról, Arvizóéknak többféle sztorija volt. 

Eredetileg (mielőtt előkerült volna „cáfoló videóhoz” velük készült interjú felvétele) azt 

állították, hogy Jackson és emberei megfélemlítették őket. Egy 2003. november 17-én 

kelt vádemelési javaslatban az szerepel, hogy 2003. augusztus 13-án egy interjúban 

Gavin ezt mondta a nyomozóknak: 

 
Janet és Gavin Arvizo az ún. „cáfoló videó” 

forgatásán 2003. február 20-án 

https://www.youtube.com/watch?v=Bez7QCXJJV4
https://www.youtube.com/watch?v=xUlDSoPzLLs
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„Megkérdeztük Gavint, hogy miért nem mondott semmit a 

gyermekvédelmi szolgálatnak. Azt mondta, hogy akkor már nagyon féltek 

Franktől (Cascio) és Michaeltől.” [2; 60. olda] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Öccse Star is azt állította ugyanazon a napon, hogy azért nem mondtak semmit a 

gyermekvédelemnek, mert Jackson és emberei megfélemlítették őket: 

„Amikor megkérdeztük, hogy miért nem mondott semmit a 

gyermekvédelmisekkel készült interjú során arról, hogy mi zajlott Michael 

embereivel és magával Michaellel, Star azt válaszolta, hogy Michael 

megijesztette őket és megfenyegette őket azzal, hogy megöli őket. Azután 

tisztázta, hogy igazából nem Michael volt, aki ezt a fenyegetést tette, 

hanem „Michael emberei”. Megkérdeztük, hogy őt személyesen 

megfenyegették-e vagy hallott-e ilyen fenyegetést és azt mondta, hogy 

igen. Frank azt mondta neki, hogy ha Star nem védi meg Michaelt, akkor 

valami rossz fog történni a családjával.  

A fenyegetés Neverlanden a moziteremben hangzott el, a büfé részen. Star 

egyedül volt ott akkor. Frank tett egy másik fenyegetést is pár nappal a 

gyermekvédelmisekkel történt találkozó előtt. Start megkérdezték, hogy 

Frank tudta-e, hogy találkozni fognak a gyermekvédelmis hölgyekkel és ő 

azt mondta, hogy igen. Amikor megkérdeztük Start, hogy mit gondol 

Frank miért fenyegetőzött, azt mondta: „Mert  már tudta, hogy Michael 

mit tett velünk.” Ha elmondták volna az igazat, akkor Michael börtönbe 

került volna.” [2; 51-52. oldal] 

és  

“[Star] biztos abban, hogy azért nem mondott semmit Michaelről [a 

gyermekvédelmiseknek], mert félt.” [2; 52. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Mindez azonban teljesen ellentmond Arvizóék sztorijának a későbbi változatának, 

amikor azt mondták, hogy a molesztálás csak a gyeremekvédelmisek látogatása UTÁN 

kezdődött és ezért nem mondtak semmit a gyermekvédelmiseknek. 2005-ös 

vallomásában a tárgyalás során Gavin azt mondta – a sztorijuk utolsó verziója szerint -, 

hogy február 20-án, amikor leforgatták a „cáfoló videót” és amikor interjút készített 

velük a gyermekvédelmi szolgálat, akkor még mindig jó embernek tartották Jacksont és 

nem okozott számukra problémát, hogy dicsérjék.  

Amikor Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau keresztkihallgatás során kérdezte Gavint, 

a fiú azt mondta,  hogy a legtöbb dolog, amit a „cáfoló videóban” mondtak az akkori 

valós érzéseiket tükrözték Jacksonnal kapcsolatban. Azt mondta, hogy volt egy-két apró 

hazugság – Gavin állítása szerint Jackson egyik emberének, Dieter Wiesnernek a 

kérésére -, de ezek csak túlzások voltak arról, hogy Jackson mennyire volt ott a rákból 

való gyógyulása során és mennyi szerepet játszott a gyógyulásában. Azonban – 

ellentétben azzal, amit Gavin és öccse korábban mondott a rendőrségnek – a tanúk 
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padján Gavin azt mondta, hogy amikor azt a videót forgatták, akkor még mindig 

nagyszerű embernek tartották Jacksont. Gavin azt is mondta, hogy jól érezték magukat 

Neverlanden („Szerettem ott lenni.” [3], „Tulajdonképpen mindenkor boldog voltam 

Neverlanden.” [4]) és nem adta annak jelét, hogy bármitől is félt volna ott.  

Tehát a sztorijuk végső verziójában – abban a verzióban, amit előadtak a tárgyalás 

során – Arvizók egyszerűen azért nem mondtak semmit a gyermekvédelmiseknek, mert 

addig, február 20-áig semmilyen molesztálás nem történt, nem pedig azért mert Jackson 

és/vagy az emberei megfélemlítették őket – ahogy azt eredetileg állították, amikor még 

az volt a sztori, hogy Jackson rögtön Miamiból való visszatérésük után, február 7-én 

kezdte el molesztálni Gavint. 

Nemcsak a gyermekvédelem vizsgálódott Jackson iránt a Bashir dokumentumfilmben 

elhangzottak miatt, hanem 2003 februárjában a Santa Barbara-i rendőrség is vizsgálatot 

kezdett emiatt, s ez a vizsgálat 2003 áprilisáig tartott.  

Miután előkerült a február 20-ai videó, amiben Arvizóék vidáman dicsérik Jacksont a 

kényszer legkisebb jele nélkül, a történet tehát megváltozott és végül is a vád 

módosított változata arról szólt, hogy Jackson 2003. február 20. és március 12. között 

molesztálta Gavint (az eredeti február 7. – március 12. helyett) [5].  

A február 20-ai videó előkerülése és a sztori kényszerű megváltoztatása így egy igazán 

bizarr történetet hozott létre. Eszerint Michael Jackson akkor kezdte el molesztálni 

Gavin Arvizót MIALATT már a gyermekvédelem és a rendőrség is vizsgálódott, 

MIALATT médiaőrület és roppant közfigyelem kísérte a Bashir-interjúban 

elhangzottak miatt a Gavinnel való kapcsolatát, MIALATT a bulvármédia igyekezett 

„levadászni” az Arvizo családot, MIALATT a PR csapata próbált küzdeni a Bashir-

interjúból eredő negatív publicitás ellen.  

Ahhoz, hogy elhiggyük Arvizóék vádjait, azt kell elhinni, hogy mialatt mindez történik, 

s azt követően, hogy a rendőrség és a gyeremekvédelem is elkezd vizsgálódni és 

MIALATT ezek a vizsgálatok folynak, Jackson hirtelen elkezdi molesztálni Gavin 

Arvizót, noha addig három évig nem nyúlt hozzá, sőt úgy tűnik bizalmatlan is volt vele 

és a családjával szemben. Pontosan ez az a sztori, amire végül is rákényszerült az 

Arvizo család miután kénytelenek voltak megváltoztatni az eredeti sztorijukat a február 

20-i videó előkerülése miatt! 

Érdemes megfontolni továbbá néhány más információt is, ami kiderült a tárgyalás során 

erről a 2003. február 20. – március 12. közötti időszakról. Ezek az információk azt 

mutatták, hogy még ezen periódus során is Arvzióék ritkán tartózkodtak ugyanabban az 

időben ugyanazon a helyen, mint Jackson. Február 25. és március 2. között nem 

Neverlanden voltak, hanem egy szállodában Calabasasban. Továbbá a vád önkéntelenül 

is magát lőtte lábon, amikor olyan telefonnaplókat mutattak be a tárgyaláson, amelyek 

azt bizonyították, hogy március elején Jackson néhány napot (március 7-8., és 

valószínűleg március 6. is) a Beverly Hilton szállodában tartózkodott, míg Arvizóék 

Neverlanden voltak. Szintén telefonnapló alapján, február 20-án Jackson Miamiban volt 

a Turnberry Isle Resorton [6]. Chris Tucker barátnőjének, Azja Pryornak a vallomása is 

megerősítette, hogy Jackson nem volt Neverlanden február 20-án [7]. 
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[1] A Vád eredeti vádemelési javaslata (benyújtva 2003. december 18-án) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/121803complaint_initial-

charges.pdf 

  

[2] A Vád „alapos gyanú” nyilatkozata (benyújtva 2003. november 17-én) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/plugin-111703stmtpc.pdf 

  

[3] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 14.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[4] Gavin Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 15.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[5] Nyitó beszédek Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. február 28.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[6] Craig Bonner detekítv tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. május 2.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[7] Azja Pryor tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. május 19.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 
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Az összeesküvés vádja 

A tizennégy vádpont egyike Michael Jackson ellen 2005-ben az összeesküvés vádpontja 

volt. A Vád által eredetileg, 2003. decemberében benyújtott vádemelési javaslat [1] 

nem tartalmazta ezt a vádpontot, azt csak később adták a vádirathoz, a vádemelő 

esküdtszék (Grand Jury) meghallgatások után. Ez azzal volt összefüggésben, hogy a 

Vád ezzel próbált valamiféle magyarázatot adni az előző fejezetben bemutatott roppant 

bizarr időrendre – nevezetesen arra, hogy Jackson állítólag azon időszak alatt kezdte el 

molesztálni Gavint, ami alatt a rendőrség és a gyermekvédelem már vizsgálódott.  

Az összeesküvés vádpontja azt állította, hogy 2003. február 1. és március 31. között 

Jackson összeesküdött Roland Konitzerrel, Dieter Wiesnerrel, Frank Cascióval, Vinnie 

Amennel, Marc Schaffellel és más meg nem nevezett személyekkel annak érdekében, 

hogy elrabolják és jogtalanul fogva tartsák az Arvizo családot. A nevezett személyek 

Jackson munkatársai, üzleti partnerei. Valamilyen szinten mind érintkeztek Arvizóékkal 

(pl. Wiesner forgatta velük a „cáfoló videót”), feltehetően ezért kerültek képbe, mint 

„összeesküvők” a Vád teóriájában. Érdekessége volt ennek az összeesküvés vádnak, 

hogy a többi állítólagos „összeesküvő” ellen nem emeltek vádat, egyedül Jackson ellen. 

A trükk az volt, hogy azzal, hogy megnevezte őket a Vád, mint „összeesküvőket”, 

elrettentette őket attól, hogy tanúskodjanak Jackson védelmében, ugyanis, ha megtették 

volna, akkor azt kockáztatták volna, hogy ellenük is vádat emelnek. Tehát ezzel a 

lépéssel a Vád eliminált öt potenciális tanút, akik Jackson védelmében tanúskodhattak 

volna.  

A Vád teóriája szerint az oka Arvizóék állítólagos elrablásának és fogvatartásának az 

volt, hogy rávegyék őket, hogy részt vegyenek a „cáfoló videóban”. Azonban, amint azt 

az előző fejezetben is láthattuk, az Arvizo család egyáltalán nem tűnt kényszer hatása 

alatt a „cáfoló videó” forgatásakor. Valójában Gavin 2005-ben a bíróságon arról 

tanúskodott, hogy február 20-án, amikor leforgatták a „cáfoló videót” és amikor a 

gyermekvédelmisek meginterjúvolták őket, még mindig jó embernek tartották Jacksont 

és nem okozott nekik problémát, hogy dicsérjék. Gavin anyja, Janet Arvizo szintén 

arról tanúskodott, hogy önként hajlandó volt pozitív dolgokat mondani a kamerába 

Jacksonról a „cáfoló videó” forgatásán: 

Kérdés: Hajlandó volt pozitív dolgokat mondani… 

Janet Arvizo: Igen. 

Kérdés: … Michael Jacksonról? 

Janet Arvizo: Hajlandó. 

Kérdés: Akkoriban volt valami negatív, amit el tudott volna mondani 

Michael Jacksonról? 

Janet Arvizo: Nem. 

Kérdés: És el is  mondta nekik [Jackson embereinek], hogy hajlandó rá 

[pozitívan nyilatkozni Jacksonról]? 
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Janet Arvizo: Igen. [2] 

Ez az egész összeesküvés vádpontot roppant zavarossá teszi. Miért lenne Jacksonnak 

szüksége arra, hogy elraboljon és akarata ellenében fogva tartson egy családot azért, 

hogy leforgasson egy „cáfoló videót” (amely szegmens egyébként végül is be sem 

került a dokumentumfilm elkészült változatába), ha ez a család egyébként is 

kinyilvánította, hogy szabadon részt vesz a forgatáson és hajlandó pozitív dolgokat 

mondani róla? 

Az Arvizo család azt is állította az összeesküvés vádpont részeként, hogy három 

alkalommal elszöktek állítólagos neverlandi fogságukból. Az első állítólagos „szökés” 

röviddel azután történt, hogy Miamiból visszatértek február 7-én. Az egyik éjszaka 

Janet Arvizo megkérte Jackson birtokának menedzserét, Jesus Salast arra, hogy vigye el 

őket Los Angeles-i otthonukba, amit Salas minden további nélkül megtett. Janet Arvizo 

saját állításai szerint ráadásul Marie Nicole Cascio – az egyik állítólagos összeesküvő, 

Frank Cascio húga – segítette ezt a nagy „szökést”. 2003. július 6-7-én felvett 

rendőrségi kihallgatásán Janet Arvizo drámaian festette le a „menekülést”: 

„Leírta ahogy a sötétben futnak Neverlanden, Marie Nicole által vezetve, 

hogy megtalálják az autójukat. Mrs. Arvizo nem tudta felidézni ezen 

események pontos dátumát. Azt mondta, hogy nem voltak sem órák, sem 

naptárak Neverlanden és elvesztette az időérzékét.” [3; 25. oldal]  

Janet Arvizo azzal magyarázta a „szökését”, hogy nem szimpatizált Jackson két 

emberével, Dieter Wiesnerrel és 

Roland Konitzerrel - akiket ő csak „a 

németeknek” nevezett - és félt tőlük. 

Miután Frank Cascio megígérte neki, 

hogy „a németek” nem lesznek már ott 

Neverlanden, ő és gyermekei 

visszatértek. Azonban „a németek” 

még mindig Neverlanden voltak, így 

Janet Arvizo ismét „megszökött”, 

ezúttal egyedül, a gyermekeit is 

hátrahagyva. Megkérte Jackson egyik 

testőrét, Chris Cartert, hogy vigye el 

barátja, Jay Jackson házába, amit 

Carter minden további nélkül meg is tett. Nem sokkal Janet Arvizo „szökése” után, a 

gyermekeit is hazavitték.  

Ez a két állítólagos „szökés” pár  nap leforgása alatt történt, röviddel azután, hogy 

visszatértek Miamiból február 7-én. A harmadik alkalom, amit Janet Arvizo 

„szökésnek” állított be az volt, amikor örökre elhagyták Neverlandet március 12-én. Ez 

a „szökés” sem ütközött semmiféle ellenállásba Jackson emberei részéről, sőt, Janet 

Arvizo egyszerűen megkérte Vinnie Ament, az egyik állítólagos „összeesküvőt”, hogy 

vigye őt és gyermekeit el Janet Arvizo szüleihez, amit Amen minden további nélkül 

meg is tett.  

Jackson és az emberei láthatóan bizalmatlanok voltak Arvizóékkal szemben amiatt, 

hogy esetleg miként használhatják ki saját javukra a Bashir-dokumentumfilm körüli 

 
Janet Arvizo szerint nem voltak órák Neverlanden – 

csak ezen a fotón kettő is látható 
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médiafelhajtást. Hiszen ebben a felhajtásban a média próbálta „levadászni” Arvizóékat 

és Jackson korábban már tapasztalhatta azt, hogy a bulvársajtó hogyan ígér kisebb 

vagyonokat embereknek azért, hogy nyilatkozzanak róla negatív dolgokat és hogy 

hogyan esnek ettől sokan kísértésbe (esetenként több százezer dollárról is beszélünk 

egy-egy ilyen interjúért, amint az Jackson pere során is elhangzott különféle 

vallomásokból). Az a tény, hogy Jackson kezdettől nem bízott ebben a családban 

nyilvánvalóan látszik abból, hogy tartott egy bizonyos távolságot tőlük, amint azt maga 

Gavin is elmondta a tárgyalás során. Ezen oknál fogva az igaz, hogy Jackson emberei 

szemmel tartották az Arvizo családot, az azonban nem igaz, hogy elrabolták vagy 

bebörtönözték volna őket – s ezt a lentiekben még inkább látni fogjuk.  

Gavin anyja, Janet Arvizo arról is panaszkodott, hogy Jackson emberei távol akarták őt 

tartani a sztártól a neverlandi tartózkodásuk alatt. A lenti párbeszéd Jackson birtokának 

menedzsere, Jesus Salas vallomásából származik – akit a Vád hívott be tanúskodni. 

Gordon Auchincloss ügyész megpróbálta rávenni Salast arra, hogy mondja azt, hogy 

Janet Arvizo arról panaszkodott neki, hogy a saját gyermekeitől próbálták távoltartani 

őt Neverlanden, de Salas világossá tette, hogy az asszony nem arról panaszkodott, hogy 

a gyermekeitől próbálják távol tartani, hanem arról, hogy Jacksontól:  

Gordon Auchincloss (ügyész): Ön azt is mondta, hogy Janet arról panaszkodott, 

hogy elválaszják őt Michaeltől, hogy Dieter [Wiesner] elválaszja őt Michaeltől. 

Igaz? 

Jesus Salas: Igen. Ezt a kifejezést használta, igen. 

Gordon Auchincloss: Nem azt mondta, hogy… nem arról panaszkodott, hogy 

Dieter Michael Jacksontól és a gyermekeitől próbálja őt elválasztani? 

Jesus Salas: Nem pontosan ezt mondta. Azt mondta, hogy Michaeltől választják 

el őt. 

Gordon Auchincloss: Oké. De nem a gyermekeire utalt, amikor ezt mondta? 

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Tiltakozom. Már válaszolt rá. 

Bíró: Helyt adok. 

Gordon Auchincloss: Ön azt mondja „nem pontosan ezt mondta”. Ezt hogy érti? 

Jesus Salas: Sosem említette a gyerekeket. 

Gordon Auchincloss: Panaszkodott valaha arra, hogy elválasztják a 

gyerekeitől? 

Jesus Salas: Nem, uram.” [4] 

További problémák vannak az összeesküvés vádpontjával. Bizonyítékok és vallomások 

igazolták, hogy az állítólagos fogságuk alatt Arvizóék többször mentek vásárolni, 

orvoshoz, felkerestek egy ügyvédet annak érdekében, hogy a média ne használhassa az 

Arvizo-gyerekek fotóit a család engedélye nélkül és beszéltek a gyermekvédelmi 
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szolgálattal is Martin Bashir dokumentumfilmje miatt. Egy másik ügyvédjük 

társaságában a bíróságon is megjelentek egy gyermektartási vita miatt, ami Janet Arvizo 

és volt férje között zajlott. Mindazonáltal soha nem jelentették egyetlen hatóságnak, 

orvosnak, de az ügyvédeiknek sem, hogy őket elrabolták és akaratuk ellen fogva tartják 

Neverlanden. 

Íme egy lista Arvizóék kiruccanásairól február 7. és március 12. között – azon 

időszakban, amikor állításuk szerint akaratuk ellenére fogva tartották őket 

Neverlanden:  

Számla igazolta, hogy február 11-én az anya, Janet Arvizo látogatást tett egy 

szépségszalonban, ahol a lábát szőrtelenítették. A 2005-ös tárgyaláson azzal próbálta 

védeni ezt, hogy azt állította ez Jackson embereinek, „a németeknek” az ötlete volt, 

mint PR-fogás Michael Jackson részére. A kiruccanás alatt Janet Arvizo sosem 

említette senkinek, hogy fogva tartják őket. [2] 

Valamikor február 12. és 15. között először Janet Arvizo, majd a gyermekei is 

elhagyták Neverlandet (ezt jellemezte Janet Arvizo második „szökésként”). Ezt 

követően Janet Arvizo barátjának, Jay Jackson őrnagynak az otthonában tartózkodtak 

(aki semmilyen rokonságban nem áll Michael Jacksonnal, csupán névrokonok).  Mialatt 

ott tartózkodtak több napon át, sem Janet Arvizo, sem barátja nem vette fel a 

kapcsolatot a hatóságokkal vagy bárkivel, hogy bejelentsék, hogy állítólag fogva 

tartották őket Neverlanden. Sőt, telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételek 

bizonyították, hogy Janet Arvizo több alkalommal beszélt telefonon Jackson személyi 

asszisztensével, Frank Cascióval ezen időszak alatt és ezek a beszélgetések roppant 

barátiak voltak. Janet Arvizo egyenesen a saját családtagjainak nevezte Cascio 

családját. Janet Arvizo 2005-ös keresztkihallgatásából:  

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Nos, [a hangfelvételen] ön azt mondja 

Franknek, hogy szereti a családját, igaz?  

Janet Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Azt mondja Franknek, hogy „mind egy család vagyunk”, 

igaz? 

Janet Arvizo: Igen. Michel korábbi érzelgős megbeszélése miatt. 

Thomas Mesereau: Kérem, hogy csak a kérdésemre válaszoljon, Miss Arvizo. 

Azután az ügyész majd azt kérdez öntől, amit akar. Én csak egyenes válaszokat 

akarok a kérdéseimre, rendben van? Ez rendben van önnek? 

Janet Arvizo: Ha le tudná egyszerűsíteni a kérdéseket az könnyebb lenne 

számomra. 

Thomas Mesereau: Megpróbálok olyan világos lenni, amennyire lehet. Ha nem 

érti, akkor ne válaszoljon. Csak kérjen meg, hogy fogalmazzam újra. Rendben?  

Janet Arvizo: Oké. Ez elég fair. 
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Thomas Mesereau: Ön azt mondta Frank Casciónak ezen beszélgetés során, 

hogy „mind egy család vagyunk”, igaz? 

Janet Arvizo: Azt mondtam: „olyan, mintha egy család lennénk”. Igaz. 

Thomas Mesereau: Ez az ön fejében azt jelentette, hogy az ön családja, Frank 

családja és Mr. Jackson családja mind egy család volt?  

Janet Arvizo: Hadd lássam. Itt az áll, hogy „Annyira szeretlek. Nem is tudod 

mennyire szeretem a kishúgodat és a kisöcsédet.” Ez áll itt. 

Thomas Mesereau: És később meg az, hogy „olyan mintha egy család lennénk, 

tudod, Frank?” 

Janet Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Rendben.  

Janet Arvizo: „Mintha egy család lennénk.” 

Thomas Mesereau: És amikor ön ezt mondta, akkor így is gondolta, igaz? 

Janet Arvizo: Igen, és elhittem, amit az első találkon mondott Miamiban. [2] 

Február 16-án Bradley Miller, Jackson akkori ügyvédjének, Mark Geragosnak a 

magánnyomozója interjút készített Janet Arvizóval Jay Jackson otthonában, amiről 

hangfelvételt is készített. A felvételen Janet Arvizo nem említi, hogy őt és a gyermekeit 

elrabolta vagy fogságban tartotta volna Jackson vagy az emberei és semmi más vádat 

sem fogalmaz meg Jackson ellen. Épp ellenkezőleg, csupa szép dolgot mond róla. A 

2005-ös tárgyaláson Janet Arvizo ezt mondta erről az interjúról: 

Thomas Mesereau: Rendben van. És ön szép dolgokat mondott Mr. Jacksonról, 

nem igaz? 

Janet Arvizo: Igen, azt mondtam. 

Thomas Mesereau: És akkoriban hitte is ezek a dolgokat? 

Janet Arvizo: Igen, hittem.  

Thomas Mesereau: Akkor is ezeket a dolgokat mondta volna, ha nem tekerte 

volna vissza [Miller] a szalagot, igaz? 

Janet Arvizo: Így van.  [2] 

Amint arról már korábban szóltam, február 20-án Arvizóék látogatást kaptak a Los 

Angeles-i gyermekvédelmi szolgálattól – szintén Jay Jackson őrnagy otthonában. 

Arvizóék megintcsak csupa pozitív dolgot mondtak Jacksonról. Cáfolták, hogy 

molesztálás történt volna és sosem állítottak olyat, hogy elrabolták volna őket, vagy 

akaratuk ellenére fogságban tartották volna őket. [2] 
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Másnap, február 21-én, miközben a gyerekei visszamentek Neverlandre, Janet Arvizo 

elment egy ügyvédhez, William Dickermanhez, akit Jamie Masada ajánlott neki. Janet 

Arvizo a vallomásában tagadta, hogy február 21-én találkozott volna Dickermannel, de 

Dickerman a saját vallomásában azt mondta, hogy először február 21-én találkoztak. 

Aztán újra találkoztak február 25-én – ebben már mindkét vallomás megegyezett. Ezen 

látogatások egyike során sem említette Janet Arvizo az ügyvédnek, hogy elrabolták és 

akaratuk ellenére fogvatartják őket Neverlanden, s az ügyvéd sem jelentett semmi 

ilyesmit a hatóságok felé. Janet Arvizo elmondása szerint azért vette fel a kapcsolatot 

Dickermannel, mert el akarta érni, hogy a média ne használhassa a gyermekei fotóit az 

engedélye nélkül. [2] [5] 

Február 25-én Gavin orvosi felülvizsgálatra ment és az Arvizo család Jamie Masadát is 

meglátogatta a Laugh Factory-ban. Sem az orvosnak, sem másnak nem jelentették, 

hogy fogvaratják őket Neverlanden és senki sem jelentett semmilyen ilyen állítást a 

hatóságok felé. [2] 

Február 25. és március 2. között az Arvizo család egy calabasasi szállodában 

tartózkodott Frank Cascióval és Vinnie Amennel. Számlák igazolják, hogy ezen 

időszakban – akárcsak a neverlandi tartózkodásuk más időszakaiban – többször mentek 

vásárolni. Ezen vásárlások során soha nem jelezték senkinek, hogy fogvatartják őket. 

[2] 

Valamikor február-márciusban, az állítólagos fogvatartásuk alatt, Arvizóék egy 

fogorvosnál is jártak, hogy Gavin és Star fogairól eltávolítsa a fogszabályozókat. Ismét 

nem említették sem a fogorvosnak, sem senki másnak, hogy akaratuk ellenére 

fogvatartják őket Neverlanden. [2] 

Március 11-én Arvizóék megjelentek egy bírósági tárgyaláson egy gyermektartási vita 

kapcsán, ami Janet Arvizo és volt férje, David Arvizo között zajlott. Erre egy másik 

ügyvédjük, Michael Manning kísérte el őket. Soha nem jelezték sem az ügyvédnek, sem 

a Bíróságnak, hogy elrabolták őket és akaratuk ellenére fogvatartják őket Neverlanden. 

[2] 

Tehát amint látható, Arvizóéknak számos alkalmuk lett volna jelenteni állítólagos 

fogvatartásukat a hatóságoknak, egy bíróságnak, ügyvédeknek, orvosoknak, 

rokonoknak, barátoknak, bolti eladóknak, de nem tették. Valójában szabadon jártak 

vásárolni, orvosokhoz, ügyvédekhez, bírósági tárgyalásra, Jay Jackson őrnagy 

otthonába és így tovább – mindezt az állítólagos neverlandi fogságuk alatt.  

Ebben az időben felmerült egy brazíliai vakáció lehetősége is, amire Arvizóékat elvitték 

volna Jackson emberei – minden bizonnyal, hogy távol tartsák őket a Bashir-film miatt 

rájuk vadászó bulvármédiától. Később a Vád ebből kerekített egy olyan történetet, 

miszerint Jakcson emberei „deportálni” próbálták Arvizóékat. Az elmélet ott bukik 

meg, hogy az utazással kapcsolatos dokumentumok azt igazolták, hogy a brazíliai 

vakáció mindössze egy hétig tartott volna.  

Janet Arvizo keresztkihallgatásából: 

Thomas Mesereau: Nos, az útiterv szerint 2003. március 1-jén hagyták volna el 

Los Angelest Sao Paulo, Brazília irányába, igaz? 
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Janet Arvizo: Oké. 

Thomas Mesereau: Az áll itt, hogy március 6-án tértek volna vissza Sao 

Paulóból, Brazíliából Miamiba, igaz?  

Janet Arvizo: Aha.  

Thomas Mesereau: És az áll itt, hogy aztán Miamiból Los Angelesbe repültek 

volna március 7-én, így van? 

Janet Arvizo: Aha. [2] 

A színész Chris Tucker akkori barátnőjének, Azja Pryornak a vallomása szerint 

egyáltalán nem igaz a Vád verziója miszerint Arvizóékat kényszerítették volna az 

utazásra. Pryor elmondta, hogy beszélt az útról Janet Arvizóval és az asszony nagyon 

várta azt, sőt még őt is meghívta rá:  

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Említett Janet egy utat Brazíliába 

önnek? 

Azja Pryor: Igen. 

Thomas Mesereau: Mit mondott? 

Azja Pryor: Azt mondta, hogy ők… 

Thomas Sneddon (a vádat képviselő kerületi ügyész): Tiltakozom. Szóbeszéd. 

Thomas Mesereau: Janet Arvizo szavahihetőségének kétségbe vonása, Bíró Úr. 

Bíró: A tiltakozást elutasítom. 

Azja Pryor: Azt mondta, hogy Brazíliába mennek a karneválra. 

Thomas Mesereau: És az ön tudomása szerint mi az a karnevál? 

Azja Pryor: Szép jelmezek, füzérek. Azt hiszem olyasmi, mint a Mardi Gras. 

Thomas Mesereau: Egyfajta ünnepség, igaz? 

Azja Pryor: Ünnepség. 

Thomas Mesereau: Kérte önt Janet Arvizo, hogy menjen vele? 

Azja Pryor: Igen. 

Thomas Mesereau: És mikor kérte meg önt Janet, hogy menjen vele Brazíliába a 

karneválra? 

Azja Pryor: Egy telefonbeszélgetés során. Valamikor februárban. 
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Thomas Mesereau: Oké. És ön mondott valamit erre a meghívásra? 

Azja Pryor: Azt mondtam: „Persze, szeretnék elmenni.” 

Thomas Mesereau: És beszélt vele ezután még máskor is Brazíliáról? 

Azja Pryor: Igen, egy párszor beszéltünk Brazíliáról. 

Thomas Mesereau: És beszétek arról, hogy ön is vele megy? 

Azja Pryor: Biztos vagyok benne… biztos vagyok benne, hogy beszéltünk. 

Mondtam neki, hogy sokáig nem mehetek el. Iskolába jártam akkor, így csak 

három-négy napra mehettem volna. 

Thomas Mesereau: Mondta önnek, hogy ez jó így? 

Azja Pryor: Igen.  [6] 

Az utazás végül is sosem valósult meg, így a Vád azon kísérlete, hogy valamiféle sötét 

deportálásnak állítsa be a dolgot már csak ezért is sok hűhó semmiért.  

Március 2-án a család visszatért Neverlandre a calabasasi szállodából és március 12-ig 

ott maradtak, amikor örökre elhagyták a birtokot. Amint fentebb említettem ezt Janet 

Arvizo 2005-ös vallomásában az utolsó „szökésükként” állította be. Valójában a saját 

vallomása szerint is Janet Arvizo elmondta Frank Casciónak, hogy a szülei betegek és 

szeretné a gyerekeit elvinni meglátogatni őket. Ekkor Vinnie Amen elvitte őket Janet 

Arvizo szüleinek otthonába és ennyi volt. Ez volt a nagy "szökés”.  

Források: 

[1] A Vád eredeti vádemelési javaslata (benyújtva 2003. december 18-án) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/121803complaint_initial-

charges.pdf 

  

[2] Janet Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. április 13-19.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[3] A Vád „alapos gyanú” nyilatkozata (benyújtva 2003. november 17-én) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/plugin-111703stmtpc.pdf 

  

[4] Jesus Salas tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. április 4.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[5] William Dickerman tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 30.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

 

[6] Azja Pryor tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. május 19.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/121803complaint_initial-charges.pdf
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/121803complaint_initial-charges.pdf
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/plugin-111703stmtpc.pdf
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
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Változó vádak és ellentmondások 

Miután az ügyben nem volt semmilyen olyan fizikai bizonyíték (pl. DNS, terhelő 

levelek stb.), amelyek Michael Jacksonra terhelőek lettek volna, így végeredményben 

az ügy a vádló és családja szavahihetőségén múlt. 

2003 és 2005 között Arvizóék több alkalommal elmesélték a sztorijukat. Először egy 

pszichológusnak, Dr. Stanley Katznek 2003 júniusában, majd  több alkalommal a 

rendőrségnek egy interjúsorozatban 2003-ban, azután 2004-ben a vádemelő 

esküdtszéknek, végül pedig magán a tárgyaláson 2005-ben. A nagy nyilvánosságnak 

ugyan nincs hozzáférése ezen interjúk, vallomások mindegyikéhez, ám az az anyag, 

amihez van hozzáférésünk már önmagában is feltárja, hogy a család vádjai jelentős 

változásokon mentek keresztül ezen időszak során: változott az időrend, változtak a 

vádak tartalmukban is és számos ellentmondás mutatkozik a sztoriban.  

A változó időrendet és annak jelentőségét már tárgyaltuk ebben a dokumentumban. 

Ebben a fejezetben végigmegyünk néhány egyéb, tartalmi változáson és 

ellentmondáson Arvizóék sztorijában, hiszen az időrenden kívül változtak az állítólagos 

molesztálások is, továbbá a család tagjai számos alkalommal ellentmondásba 

keveredtek önmagukkal és egymással is. Lássuk tehát ezeket a változó vádakat és az 

ellentmondásokat! 

Az állítólagos molesztálások száma  

A Gavin által állított molesztálások száma néhányszor megváltozott 2003 és 2005 

között. A Vád által eredetileg benyújtott „alapos gyanú” nyilatkozatban 2003. 

november 17-én ezt írják: 

„Gavin legalább öt alkalom maszturbációt ír le, amelyre 2003. február 7. és 

március 10. között került sor. Legalább két másik alkalom van az írott 

nyilatkozatukban, amely alapján Star látta Jakcsont elölről Gavin nadrágjába 

nyúlni, a pénisze környékén, miközben Jackson maszturbált. Star úgy véli, hogy 

ezen két alkalommal Gavin el volt kábulva Jackson ágyán az emeleti 

hálószobában.” [1;3-4. oldal]  

(Kiemelés hozzáadva.) 

2003. július 7-én Gavin azt mondta Steve Robel őrmesternek, hogy kevesebb, mint öt 

alkalommal molesztálták: 

„Gavin azt mondta nekünk, hogy Michael minden éjjel maszturbálta őt, amikor 

Star nem aludt Michael hálószobájában. Amikor megkérdeztük, akkor azt 

mondta, hogy ez kevesebb, mint öt alkalommal volt. Neki nem kellett Michaelt 

maszturbálnia és sosem látta Michael péniszét ezen incidensek alatt. Azt 
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mondta, hogy egy alkalommal meg kellett érintenie Michael „privát részeit” 

ruhán keresztül.” [1; 56. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

2003. augusztus 13-án egy másik Robel őrmester által készített interjúban Gavin 

azt állította, hogy összesen öt alkalommal molesztálták: 

„Gavin azt mondta, hogy ezek az incidensek a neverlandi látogatásuk 

vége felé történtek, mielőtt elhagyták Neverlandet. Amikor 

megkérdeztem, hogy Michael hány alkalommal tette ezt vele, azt 

válaszolta: „Minden alkalommal, amikor a testvérem nem volt ott, 

összesen öt alkalommal.” [1; 62. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Ugyanebben az interjúban azonban egy másik alkalommal Gavin hét alkalomról 

beszél:  

„Azt mondta, hogy Michael azt mondta neki, hogy tegye az alsóneműjét, amit 

viselt a maszturbálás alatt Michael szennyes kosarába mielőtt zuhanyozik. Ez 

minden alkalommal megtörtént, amikor Michael maszturbálta őt. Azt mondta, 

hogy ez körülbelül hét alkalommal történt. Az alsóneműt nem kapta vissza. 

Michael újat vett neki.” [1; 63. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Mire az ügy a bíróság elé került Gavin „legalább öt”, „kevesebb, mint öt”, „összesen öt”, 

majd „körülbelül hét” alkalma, amikor állítása szerint molesztálta Jackson, végül is 

kettővé változott. Miután a tanúk padján leírta a második állítólagos molesztálást 

megkérdezték tőle, hogy voltak-e további alkalmak is, amikor Jackson próbált vele 

helytelen dolgokat tenni és ő azt mondta, hogy nem:  

Kérdés: Volt bármilyen más alkalom, amikor Mr. Jackson megpróbált valami 

olyat tenni, ami szerinted nem volt helyénvaló, emlékszel ilyesmire?  

Gavin: Nem. [2] 

Annak ténye, hogy változott az állítólagos molesztálások száma jól nyomon követhető 

abból is, hogy a Vád eredetileg, még 2003-ban benyújtott vádemelési javaslatában hét 

alkalommal történt gyerekmolesztálás vádja szerepel [3], miközben a végső 

vádemelésben ez a szám négyre csökkent [4]. (Mindkét dokumentumban ezek közül két 

alkalomnak állítólag Gavin öccse, Star volt a tanúja, miközben maga Gavin nem volt 

tudatukban, mivel el volt kábulva miután Jackson állítólag alkoholt adott neki. Star 

állításait később tárgyaljuk ebben a fejezetben.) 

Ami Gavin azon állítását illeti, hogy Jackson eltette volna az alsóneműjét. Erre megint 

csak nem tudott semmi bizonyítékot szolgáltatni a Vád. 2003. november 18-án alapos 

házkutatást tartottak Jackson birtokán - 70 nyomozóval valósággal megszállták 
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Neverlandet, mintha legalábbis Osama bin Ladenről lett volna szó. Soha nem találták 

meg Gavin egyetlen alsóneműjét sem a birtokon.  

Ki mondta azt Gavinnek, hogy a férfiaknak maszturbálniuk kell? 

Robel őrmesternek adott 2003. augusztus13-ai interjújában Gavin azt mondta, hogy a 

nagyanyja egyszer azt mondta neki, hogy a férfiaknak maszturbálniuk kell, különben 

nőket erőszakolhatnak meg: 

„Megkérdeztem, hogy mit gondol mi a maszturbálás. Gavin azt mondta, hogy a 

nagymamája elmagyarázta neki, hogy a felnőtt férfiaknak maszturbálniuk kell, 

mert ha nem teszik, akkor nőket erőszakolhatnak meg.” [1; 6. oldal] 

Azonban a tanúk padján Gavin már azt állította, hogy Jackson mondta ezt neki. Ez már 

csak azért is fontos, mert Arvizóék vádja szerint Jackson ezzel vezette be Gavint a 

maszturbálásba (amit a fiú soha azelőtt nem tett, állítása szerint) és Gavin azt állította, 

hogy az első molesztálást közvetlenül ezek a szavak előzték meg Jackson részéről. 

Amikor Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau szembesítette Gavint ezzel az 

ellentmondással, a fiú azzal próbált kikeveredni belőle, hogy az állította mind Jackson, 

mind a nagyanyja – hogy, hogy nem – pontosan ugyanazt mondta neki.  

 Mit látott állítólag Star? 

A négy alkalom molesztálásból, amivel Michael Jacksont 

végül megvádolták Arvizóék sztorijának utolsó verziójában, 

kettőnek állítólag Gavin öccse,  Star volt a tanúja, de anélkül, 

hogy maga Gavin a tudatukban lett volna. Az állítás az volt, 

hogy Gavin eszméletét vesztette ezen molesztálások alatt, 

mivel Jackson előtte állítólag alkohollal itatta.  

Eredetileg, a pszichológus Dr. Stanley Katznek adott 2003. 

júniusi interjújában Star azt állította, hogy a két alkalommal, 

amikor tanúja volt annak, hogy Jackson szexuális módon 

érinti meg a testvérét, Jackson keze Gavin ruháján kívül volt:  

„Dr. Katz jelentette, hogy Star feltárta előtte, hogy két alkalommal látta, hogy 

Michael Gavin ágyékára teszi a kezét a ruháján kívül. Star azt mondta, hogy 

Gavin eszméletlenül feküdt az ágyon, mivel túl sokat ivott. Azt mondta, hogy 

Michael és Gavin mindketten a takaró tetején feküdtek. Michaelt úgy írta le, 

hogy pólót és alsónadrágot viselt. Star azt mondta, hogy Michael a hátán feküdt, 

a lábai szét voltak tárva és a jobb keze az alsónadrágjában volt. Azt mondta, 

hogy Michaelnek erekciója volt és magát dörzsölte, miközben a bal keze Gavin 

ágyékán volt.”  [1; 15. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Később Star sztorija továbbfejlődött és azt állította, hogy Jackson keze Gavin 

nadrágjában volt mindkét alkalommal. Ezt a későbbi verziót adta elő a 2005-ös 

tárgyaláson.  

 
Star Arvizo 
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Egy Steve Robel őrmesternek adott, 2003. július 7-ei interjúban Star azt is állította, 

hogy a második alkalommal Jackson pénisze kint volt az alsónadrágjából: 

„Michael saját pénisze kint volt az alsónadrágjából miközben „simogatta”. Star 

azt mondta, hogy Micahel pénisze „kemény” volt.” [1; 48. oldal] 

Később ez az állítás eltűnt Arvizóék vádjai közül és a tanúk padján Star sosem állított 

olyat, hogy ilyesminek tanúja lett volna.  

A tanúk padján Star először azt állította, hogy nem látott alkoholt a szobában, miközben 

tanúja volt ezeknek a molesztálásoknak, de később a vallomása során emlékeztették, 

hogy a vádemelő esküdtszék előtt azt állította, hogy látott vodkát. Ekkor hirtelen 

„emlékezett” erre.   

Eredetileg Dr. Katznak azt is állította, hogy látta, amint Jackson a nemi szervét Gavin 

fenekéhez dörgöli és megérinti Gavin fenekét. A vád „alapos gyanú” nyilatkozata 

(2003. november 17.) szerint: 

„Star feltárta, hogy különböző alkalmakkor látta Michaelt az ágyba feküdni és a 

nemi szervét Gavin fenekéhez dörgölni. Azt mondta, hogy Michael megcsókolta 

Gavint az arcán és megérintette Gavin fenekét. Star azt nem mondta, hogy 

Michael vagy Gavin fel volt-e öltözve.” [1; 15. oldal] 

Hogy Star ezeket mondta neki, arról Dr. Katz vallomásban is beszámolt 2004-ben a 

vádemelő esküdtszék előtt. Később azonban nemcsak, hogy eltűnt ez az állítás 

Arvizóék vádjai közül, de a 2005-ös tárgyalás során, amikor Jackson ügyvédje Thomas 

Mesereau szembesítette Start korábbi állításaival, amiket Dr. Katznak tett, a fiú 

egyenesen tagadta, hogy valaha ilyesmiket mondott volna.  

Thomas Mesereau: Nos, amikor találkoztál a pszichológus Stanley Katz-

cel leírtad azt is, ami állításod szerint történt Michael Jackson 

hálószobájában, igaz? 

Star Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: És egyetértenél velem abban, hogy majdnem minden 

alkalommal amikor leírtad ezt, más-más leírást adtál? 

Star Arvizo: Nem emlékszem pontosan rá, hogy mit mondtam.  

Thomas Mesereau: Nos, más-más leírást adtál arról, hogy Michael 

Jackson mit viselt, igaz? 

Star Arvizo: Nem emlékszem pontosan rá, hogy mit mondtam. 

Thomas Mesereau: Más-más leírást adtál arról, hogy Gavin mit viselt, 

igaz? 

Star Arvizo: Nem emlékszem pontosan rá, hogy mit mondtam. 
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Thomas Meserau: Más-más leírást adtál arról, amit állításod szerint 

Michael Jackson tett a hálószobában, igaz? 

Star Arvizo: Nem.  

Thomas Meserau: Nos, volt amikor azt mondtad, hogy Michael Jackson 

a kezét a testvéred alsónadrágjára tette, igaz? 

Star Arvizo: Nem emlékszem rá, hogy ezt mondtam. 

Thomas Meserau: És más alkalmakkor meg azt mondtad, hogy a kezét az 

alsónadrágjába tette, igaz? 

Star Arvizo: Igen.  

Thomas Mesereau: És volt amikor azt mondtad, hogy a testvéred 

pizsamában volt, igaz? 

Star Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Máskor meg azt mondtad, hogy alsóneműben, igaz? 

Star Arvizo: Nem emlékszem.  

Thomas Mesereau: És volt amikor azt mondtad, hogy Michael Jackson 

[Gavin] fenekét érintette meg és nem  az ágyékát, igaz? 

Star Arvizo: Ez mikor volt? 

Thomas Mesereau: Amikor interjúkat adtál, igaz? 

Star Arvizo: Miről? 

Thomas Mesereau: Arról amit állításod szerint Michael Jackson tett a 

hálószobájában, igaz? 

Star Arvizo: Sosem mondtam, hogy megérintette a fenekét. 

Thomas Mesereau: Nem mondtad soha senkinek, hogy amikor láttad 

Michael Jacksont az ágyban a testvéreddel a fenekéhez dörgölőzött? 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: Soha nem mondtál ilyet senkinek. 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: Soha nem mondtad Mr. Katznak? 

Star Arvizo: Nem. 
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Thomas Mesereau: Soha nem mondtd a sheriffeknek? 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: És soha nem mondtad a vádemelő esküdtszéknek? 

Star Arvizo: Nem.  

Thomas Mesereau: Oké. Emlékszel arra, amikor Stanley Katznak leírtad 

a második alkalmat, amikor állításod szerint láttad Michael Jacksont az 

ágyban a testvéreddel? Emlékszel erre?  

Star Arvizo: Mi? 

Thomas Mesereau: Emlékszel, hogy azt mondtad Stanley Katznek, hogy 

volt egy másik alkalom is, amikor felmentél az emeletre és láttad, amint 

Michael Jackson megérinti a testvéredet? 

Star Arvizo: Igen.  

Thomas Mesereau: Azt mondtad Stanley Katznek, hogy Michael 

Jackson keze a testvéred ágyékán volt. 

Star Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Valójában egyáltalán nem ezt mondtad neki, ugye? 

Star Arvizo: Miről beszél?  

Thomas Mesereau: Nos, azt mondtad Stanley Katznek, hogy Michael 

Jackson a péniszét Gavin fenekének dörgölte, nem igaz? 

Star Arvizo: Mikor? A második alkalommal? 

Thomas Mesereau: Igen. Ezt mondtad Stanley Katznek? 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: Felfrissítené az emlékeidet, ha megmutatnám a 

vádemelő esküdtszék előtt tett vallomásodat? 

Star Arvizo: De tudom, hogy mit mondtam. 

Thomas Mesereau: Tagadod, hogy azt mondtad a pszichológus Stanley 

Katznek… 

Star Arvizo: A második alkalommal. 

Thomas Mesereau: … hogy azt mondtad neki, hogy a második 

alkalommal amikor láttad Michael Jacksont megérinteni a testvéredet 
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az ágyban, hogy Michael Jackson a péniszét a testvéred fenekének 

dörgölte? 

Star Arvizo: Nem.               

Thomas Mesereau: Soha nem mondtál ilyet Stanley Katznek? 

Star Arvizo: Nem.  

Thomas Mesereau: Ha megmutatnám neked a tanúvallomását az 

felfrissítené az emlékeidet? 

Star Arvizo: Nem. De tudom, hogy mit mondtam.” [5] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

A Steve Robel őrmester által készített interjújában 2003. júliusában Star ezt is mondta: 

„Star leírt egy másik incidenst is, amikor Gavin Michael ágyában aludt. Star 

szunyókált egy széken az ágy mellett. Michael bejött a hálószobába és lefeküdt 

az ágyba Gavin mellé. Star úgy hiszi, hogy Michael azt gondolta róla, hogy 

alszik. [Star] látta Michaelt Gavin mellé feküdni, aki össze volt kuporodva és az 

oldalán aludt. Michael elkezdte a csípőjét előre-hátra mozgatni Gavin hátsó 

részénél. Gavin pizsamában volt és Michael alsóneműt viselt. Star azt mondta, 

hogy ekkor úgy tett, mintha akkor ébredne fel és Michael gyorsan elmozdult 

Gavin mellől és úgy tett, mintha aludna.” [1; 49. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Ez a sztori is megváltozott, mire az ügy a bíróságra került. A tanúk padján Star azt 

állította, hogy ő is az ágyban volt Jacksonnal és Gavinnel, amikor ez állítólag történt, 

nem pedig egy széken szunyókált az ágy mellett, amint azt eredetileg állította. A tanúk 

padján szintén nem említett semmit arról, hogy Jackson előre-hátra mozgatta volna a 

csípőjét Gavin hátsó részénél. Ehelyett azt mondta, hogy nem látta, hogy Jackson 

bármit is csinált volna. S míg az eredeti sztoriban azt állította, hogy Gavin pizsamában 

volt, addig a tanúk padján azt  mondta, hogy nem emlékszik rá, hogy miben volt.  

Thomas Mesereau: Rendben van. Nos azt mondtad, hogy volt egy incidens. Hol 

voltál mielőtt Mr. Jackson bement volna a szobába? 

Star Arvizo: Aludtam. 

Thomas Mesereau: Hol?  

Star Arvizo: Az ágyon. 

Thomas Mesereau: És hol volt a testvéred? 

Star Arvizo: Közvetlenül mellettem. 
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Thomas Mesereau: És ha szemből ránézünk az ágyra, a fal felé nézve – oké – 

hol voltál az ágyon?  

Star Arvizo: A jobb szélén. 

Thomas Mesereau: És hol volt a testvéred? 

Star Arvizo: Középen. 

Thomas Mesereau: És be voltál takarózva? 

Star Arvizo: Be voltam takarózva. 

Thomas Mesereau: A takarón. 

Star Arvizo: A takaró alatt. 

Thomas Mesereau: És mi volt rajtad? 

Star Arvizo: Pizsama. 

Thomas Mesereau: És ez a pizsama… jellemezd. 

Star Arvizo: Melegítő alsó. 

Thomas Mesereau: Elnézést? 

Star Arvizo: Melegítő alsó és póló. 

Thomas Mesereau: Rendben. És emlékszel arra, hogy a testvéreden mi volt? 

Star Arvizo: Nem igazán. 

Thomas Mesereau: Láttad… mondd el nekünk, hogy mi történt! 

Star Arvizo: Aludtam. Reggel volt. És láttam amint Michael bejött és 

megpróbáltam köszönni, de nem tudtam. Lefeküdt az ágyra. Elkezdett közelebb 

és közelebb húzódni a testvéremhez. És egy ideig nem állt le, amíg meg nem 

mozdultam. Utána leállt. 

Thomas Mesereau: És mi történt amikor hallotta, hogy megmozdulsz? 

Star Arvizo: Leállt. 

Thomas Mesereau: Oké. Láttad, hogy valamit csinált-e? 

Star Arvizo: Nem. Én… nem. [6] 

(Kiemelés hozzáadva.) 
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Nemcsak hogy Star saját vallomásai ellentmondásosak voltak, de van egy másik 

bizonyíték is, ami a sztoriját megkérdőjelezhetővé teszi. A média sokat beszélt egy 

riasztórendszerről, amely fel volt szerelve Michael Jackson hálószobájában. A Vád 

teóriája az volt ezzel kapcsolatban, hogy Jackson azért szereltette ezt fel, hogy 

figyelmeztesse, ha bárki belép a szobájába miközben épp gyerekeket molesztál. De ez 

nem tény volt, hanem egy soha be nem bizonyított teória a Vád részéről. Objektíve egy 

olyan csengőről beszélünk, amely csöngött, ha valaki belépett Jackson hálószobájának 

alsó szintjén az ajtón. Tökéletesen érthető dolog, ha tudjuk, hogy sokszor több tucat, 

vagy akár több száz látogató is tartózkodott Neverlanden – vendégek, rajongók, 

személyzet egyaránt. Nyilvánvaló, hogy annak oka, hogy egy világsztár figyelmeztetést 

akar kapni arról, hogy valaki belépett a privát körzetébe, nemcsak az lehet, hogy 

gyerekeket molesztál.  

Ironikus módon ez a riasztórendszer, amelyet a Vád és a bulvármédia arra próbált 

használni, hogy Jacksont inkriminálja vele, a tárgyaláson végül éppen Star Arvizo 

sztorijába ütött még egy lyukat. Hogyan lehetséges, hogy Star be tudott lépni Jackson 

hálószobájába és tanúja tudott lenni Gavin molesztálásának két alkalommal is, anélkül, 

hogy Jackson hallotta volna a csengőt és észrevette volna őt? Jackson védelme 

szerződtetett egy videóst, Larry Nimmert, aki letesztelte a riasztócsengőt és videó 

felvételt készített róla, amelyet aztán bemutattak bizonyítékként Jackson tárgyalásán 

[7]. A videó azt mutatta be, hogy a csengő hangosan szól és egyértelműen hallható 

Jackson hálószobájának a felső szintjén is, ahol az állítólagos molesztálás történt. 

Amikor Start megkérdezték erről azt mondta, hogy a csengő nem volt hallható az 

emeleten, mivel az emeletre vezető lépcső alján található ajtó be volt zárva. Ezt Nimmer 

videója cáfolta, ugyanis abban háromféle módon is elvégezték a tesztet – a harmadik 

alkalommal úgy, hogy azt az ajtót bezárták. A csengő mindhárom tesztben hallható volt 

az emeleten. Mindhárom teszt videóját bemutatták a tárgyaláson. [8] 

Eredetileg Star azt állította, hogy Jackson őt is megérintette helytelen 

módon – később ez az állítás eltűnt 

Eredetileg, a Dr. Stanley Katznek adott interjúikban Arvizóék azt állították, hogy 

Michael Jackson nemcsak Gavint, de Start is megérintette helytelen módon:  

„Star azt mondta Dr. Katznak, hogy egy alkalommal amikor a birtokon 

voltak ő egy golf autóban ült Michaellel. Michael rátette a kezét Star 

péniszére a nadrágján keresztül. Star azt is mondta, hogy Michael 

megérintette a fenekét és látta azt is, hogy Michael sokszor megérinti 

Gavin fenekét ruhán keresztül.” [1; 16. oldal] 

Ez az állítás megjelent a család első, Steve Robel őrmester által készített interjújában is 

2003. július 6-7-én: 

„Michael megérintette Star privát részét.” [1; 23. oldal] 

és 

„Amikor megkérdeztük Star azt mondta, hogy Michael Jackson 

megérintette őt helytelen módon. Az incidens akkor történt amikor egy 

golf autóban ültek. Star vezette a golf autót és Michael mellette ült. 
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Michael akkor átnyúlt és a bal kezével megérintette Star „heréjét és 

péniszét” a ruháján keresztül. Star nem mondott semmit Michaelnek és 

tovább vezette a golf autót.” [1; 50. oldal] 

Később, amint a család vádjai változtak, ez az állítás teljesen eltűnt közülük és a 

tárgyaláson már nem állították azt, hogy Jackson Start is megérintette volna helytelen 

módon.  

Járt-e Gavin és Star Arvizo Jackson hálószobájában, amikor Jackson 

nem volt ott?  

Amikor 2005-ben a tárgyalás során megkérdezték Gavint, hogy jártak-e a testvérével 

valaha Michael Jackson hálószobájában, amikor az énekes nem volt ott, a fiú azt 

állította, hogy soha nem volt ilyen: 

Thomas Mesereau: Mit gondolsz hány alkalommal jártál Michael Jackson 

hálószobájában, amikor Mr. Jackson nem volt ott? 

Gavin Arvizo: Soha nem mentem be a szobájába, amikor nem volt ott. 

Thomas Mesereau: Tudomásod szerint az öcséd járt Mr. Jackson 

hálószobájában, amikor ő nem volt ott? 

Gavin Arvizo: Nem hiszem, hogy az öcsém járt a szobájában, amikor ő nem volt 

ott. 

Thomas Mesereau: Oké. Tehát nincs tudomásod arról, hogy ilyen történt volna, 

igaz? 

Gavin Arvizo: Nincs. [9] 

Ahhoz képest, hogy Gavin tagadta, hogy valaha jártak volna Jackson szobájában, 

amikor az énekes nem volt ott, addig öccsének, Starnak elég élénk emlékei voltak erről. 

Nemcsak azt mondta el vallomásában, hogy bementek Jackson hálószobájába, hanem 

azt is, hogy ott is aludtak, amikor ő nem volt ott. Azt állította, hogy Jackson engedélyt 

adott nekik erre, ám ez elég nagy kétkedéssel fogadható figyelembe véve azt a tényt, 

hogy Jackson egyáltalán nem bízott ebben a családban. 

Thomas Mesereau: Oké. Tegnap leírtad Michael hálószobáját az esküdtszéknek, 

igaz? 

Star Arvizo: Igen.  

Thomas Mesereau: És mit mondtál az esküdtszéknek, mi volt az első szinten? 

Star Arvizo: Az első szinten? 

Thomas Mesereau: Igen. Michael hálószobájának első szintjén, igen. 

Star Arvizo: A jobb, vagy a baloldali helyiségben? 
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Thomas Mesereau: Vegyük a baloldali helyiséget. Mit látsz a szobában balra? 

Star Arvizo: Teljesen balra? 

Thomas Mesereau: Igen.  

Star Arvizo: Van ott egy pult egy csomó parfümmel és kölnivel. Van egy tükör. 

Van egy másik nagy tükör mögötte. Vannak hangfalak. Van egy csomó 

elektromos borotva az egyik fiókban. Van egy nagy kád, Jacuzzi-típusú. Volt ott 

egy forgó szék. Az nem… nem lehetett… az… olyan volt, mint egy négyzet alakú 

párna és volt ott egy párnázott szék és egy öltözködő asztal. Van egy ajtó egy 

kis… egy WC van ott. Üvegajtók vannak végig. Van ott egy nagy széf. Mi más? 

Van egy… igen. 

Thomas Mesereau: És mi a helyzet a jobboldali helyiséggel?  

Star Arvizo: Teljesen jobbra van egy másik pult egy csomó dologgal rajta.  Van 

egy poszter Harry Potterről a két barátjával. Van egy toalett, ha lemegyünk a 

végére, egy zuhanyzóval. Van egy gardrób balra egy csomó ruhával és egy 

csomó szuvenírrel más mozifilmekből. Van egy… amikor belépsz van ott egy 

gardrób egy csomó pizsamával. És ha balra fordulsz, akkor van egy felfelé 

vezető lépcső. Mi más van még ott. Van egy… ennyi. 

Thomas Mesereau: Téged és a testvéredet elkaptak abban a szobában, amikor 

Michael Jackson nem is volt Neverlanden, nem igaz? 

Star Arvizo: Ott aludtunk, igen.  

Thomas Mesereau: Te és a testvéred bementetek abba a szobába, amikor 

Michael nem is volt Neverlanden, igaz? 

Star Arvizo: Igen, Michael kinyitotta előttünk a szobáját, hogy ott 

aludhassunk, amikor ő nincs ott. 

Thomas Mesereau: Valójában megkértek benneteket, hogy hagyjátok el azt a 

szobát, amikor elkaptak benneteket ott, amikor Michael nem is volt 

Neverlanden, igaz?  

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: És te és a testvéred átkutattatok minden helyiséget abban a 

szobában, igaz? 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: Végigszimatoltátok az egész hálószobát, amikor Michael 

nem is volt ott, igaz? 

Star Arvizo: Nem. 
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Thomas Mesereau: Bementetek abba a gardróbba, amikor Michael ott 

sem volt, igaz? 

Star Arvizo: Nem. 

Thomas Mesereau: Honnan tudod, hogy pizsamák voltak abban a 

gardróbban? 

Star Arvizo: Mert Michael megmutatta nekünk. 

Thomas Mesereau: Tehát Michael a hálószoba minden kis szeletét 

megmutatta nektek? 

Star Arvizo: Nem, csak azt, hogy hol vannak a pizsamák. 

Thomas Mesereau: És sosem kaptak el benneteket ott és kérték meg, 

hogy távozzatok – ezt állítod? 

Star Arvizo: Igen. [5] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Azja Pryor (Chris Tucker akkori barátnője) 2005-ös tanúvallomásában azt mondta, 

hogy tanúja volt egy alkalomnak, amikor az Arvizo gyerekek megkértek egy 

alkalmazottat, hogy engedje meg nekik, hogy Jackson hálószobájában aludjanak, 

amikor az énekes nem volt ott. [10] Az alkalmazott visszautasította a kérést és nem 

engedte be őket, de tudjuk más vallomásokból – beleértve Star Arvizo saját vallomását 

is -,  hogy egy ponton az Arvizo gyerekek valahonnan megszerezték a Jackson 

hálószoba ajtaját nyitó kódot és sikerült bejutniuk, amikor az énekes nem volt ott. Star 

azt állította, hogy Jackson maga adta nekik oda a szobája kódját és hogy egy biztonsági 

őrtől kapták meg azt a mesterkódot, amely Neverland összes szobáját nyitotta. Amint 

korábban is írtam, ez az állítás kételkedésre ad okot figyelembe véve, hogy Jackson 

mennyire nem bízott ebben a családban. [6] Jackson egy unokatestvére, az akkor 10 

éves Rijo Jackson, aki gyakran lógott az Arvizo gyerekekkel azok neverlandi 

tartózkodása idején, azt mondta vallomásában, hogy az Arvizo fiúk bementek Jackson 

alkalmazottainak irodáiba, átkutatták a fiókokat és a papírokat és így találták meg 

azokat a kódokat, amelyek különféle zárakat nyitottak a birtokon. [11] 

Jackson meztelenül? 

Számos más olyan eset is volt, amikor az Arvizo fiúk vallomásai ellentmondtak 

egymásnak. Az egyik állításuk például az volt, hogy egy alkalommal Jackson 

szándékosan mutatkozott előttük meztelenül miközben erekciója volt. Az Arvizo fiúk 

azt állították, hogy Jackson emeleti hálószobájában voltak, amikor az énekes meztelenül 

felszaladt hozzájuk, erekcióval, majd ismét lement. A sztori részleteit tekintve azonban 

nem egyezett a két fiú vallomása. Gavin azt állította, hogy Jackson csak felszaladt 

valamiért, majd ismét lement anélkül, hogy egy szót is szólt volna. Star ugyan akkor azt 

állította, hogy Jackson leült melléjük az ágyra körülbelül két percre és azt mondta 

nekik, hogy mindez természetes dolog. 
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A fenti történet kapcsán érdemes megjegyezni azt a párbeszédet is, amelyet Jackson 

ügyvédje, Thomas Mesereau folytatott Gavinnel Jackson bőrbetegségéről, a vitiligóról 

és arról a tényről, hogy Jackson bőrét barna foltok borították. Gavin ugyanis akkor azt 

mondta, hogy nem volt tudatában ennek a ténynek, azt hitte Jackson teljesen fehér. Nos, 

ez érdekes azon állítás tükrében, hogy máshol meg azt állította, hogy látták meztelenül 

Jacksont.  

Thomas Mesereau: Tudtad, hogy ez a betegség fehér és barna foltokat okoz a 

bőrön, igaz?  

Gavin Arvizo: Igen. Azt hiszem. 

Thomas Mesereau: És… 

Gavin Arvizo: Nem tudom. Nem mintha tegnap gúnyolni akartam volna őt, ha 

erre akar célozni.  

Thomas Mesereau: Nos, tudtad, hogy a bőre érzékeny a napsugárzásra, igaz? 

Gavin Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: És ezért jár esernyővel, igaz? 

Gavin Arvizo: Igen.  

Thomas Mesereau:És azok miatt a foltok miatt is tudtad, amelyek a bőrén 

megjelennek emiatt a betegség miatt, és ő sminket tesz fel néha emiatt, igaz? 

Gavin Arvizo: Nem tudtam a foltokról. Azt hittem teljesen fehér. [12] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Mi a helyzet a felnőtt magazinokkal? 

Az Arvizo fiúk azt állították, hogy Jackson két alkalommal heteroszexuális pornográf  

és erotikus magazinokat mutatott nekik egy aktatáskából: először a hálószobája alsó 

szintjén, majd a második alkalommal az emeleten. Azonban amikor megkérték őket, 

hogy jellemezzék ezen állítólagos incidensek részleteit, a fivérek ismét több ponton 

ellentmondtak egymás vallomásainak. 

 Gavin azt állította, hogy az első alkalomra azon a napon került sor, amikor 

visszatértek Miamiból (február 7.), a második alkalomra pedig körülbelül egy-

két héttel azután, hogy visszatértek Neverlandre a calabasasi szállodából. A 

szállodából március 2-án jöttek vissza, március 12-én pedig végleg elhagyták 

Neverlandet, tehát Gavin vallomása szerint ez körülbelül március 9-12-re 

helyezné ezt a dátumot, neverlandi tartózkodásuk utolsó napjaira.  

Star ezzel szemben azt állította, hogy Jackson először „a Calabasas szálloda 

után” mutatott nekik ilyesmit, tehát március 2. után, a második alkalomra pedig 

„néhány nappal később” került sor. Tehát Star nem azt állította, mint a testvére, 
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hogy az első alkalomra azon a napon került sor, amikor visszatértek Miamiból 

február 7-én. Amikor megkérdezték Star Arvizót, hogy „Emlékszel mennyi idő 

telt el az első alkalom között, amikor ezeket az anyagokat láttad az első szinten 

és a második alkalom között, amikor az emeleten láttad?”, a fiú azt felelte: 

„Néhány nap” [6]. Gavin vallomása szerint azonban több, mint egy hónap telt el 

az első alkalom (február 7.) és a második alkalom (március 9-12) között.  

 Az első alkalomról Gavin azt állította, hogy Jackson azt mondta nekik, hogy a 

táskában lévő magazinok Frank Cascióéi és gúnyolta Casciót miközben a 

magazinokat mutogatta az Arvizo fiúknak. Star ezzel szemben azt állította, hogy 

Jackson semmilyen kommentárt nem fűzött hozzá, amikor megmutatta nekik a 

magazinokat. 

 A második alkalomról Gavin azt állította, hogy a táskának csaknem a teljes 

tartalmán végigmentek („gyakorlatilag mindent láttunk” [2]) és az egész 

körülbelül 30 perc és 1 óra közötti ideig tartott. Star ezzel szemben azt állította, 

hogy csak három vagy négy magazint láttak.  

 Az első alkalomról Star először azt állította, hogy a táska nyitva volt, amikor 

először látták, később a vallomásában azt állította, hogy zárva volt. 

A Vád azzal érvelt, hogy mivel néhány magazinon megtalálták Gavin és Star 

ujjlenyomatát, ez bizonyítja, hogy igazat mondanak arról, hogy Jackson mutogatta 

nekik ezeket a magazinokat. Azonban több probléma is van ezzel a konklúzióval. Az 

egyik az, hogy amint fentebb láthattuk, az Arvizo fiúk bementek Jackson szobájába, 

amikor az énekes nem volt ott, így meg volt arra a lehetőségük arra, hogy átkutassák a 

szobáját, megtalálják és megfogják ezeket a magazinokat saját maguk. Sőt, ez 

tökéletesen illene abba a képbe, ahogy az Arvizo fiúk viselkedtek más emberek 

otthonában is. Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau rámutatott a záróbeszédében, 

utalva különféle, a tárgyalás során elhangzott vallomásokra: 

„És a bizonyíték amire (a Vád) alapozott azok ujjlenyomatok voltak Michael 

Jackson néhány felnőtt magazinján. És tudják az Arvizo gyerekek bárhová 

mentek, átkutattak fiókokat, átkutatták a házat. Ezt csinálták a fogorvosi 

rendelőben. Ezt csinálták Vern ee Watson Johnson otthonában. Ők így 

viselkednek.” [13] 

A tárgyalás során bebizonyosodott, hogy az Arvizo fiúk egyáltalán nem voltak olyan 

naivak és ártatlanok a pornográfiát illetően, mint ahogy a Vád próbálta őket beállítani. 

Egy neverlandi alkalmazott, Julio Avila 2005. május 24-én elmondta vallomásában, 

hogy egyszer elkapta Star Arvizót, amint egy felnőtt magazinnal sétálgatott. Amikor 

Avila megkérdezte honnan van  a fiú azt felelte, hogy otthonról hozta. [14] Egy másik 

neverlandi alkalmazott, Maria Gomez 2005. május 16-án azt mondta vallomásában, 

hogy látott felnőtt magazinokat kilógni Star Arvizo hátizsákjából, amikor egyszer a 

vendégszobákat takarította, ahol aludtak. [15] Az Általános szavahihetőségi 

problémák az Arvizo családdal című fejezetben részletesen bemutatjuk majd, hogy 

mennyire fals volt a Vád azon ábrázolása miszerint az Arvizo fiúk naivak és ártatlanok 

voltak, akiket Jackson rontott meg pornográfiával, alkohollal.       

A nyitóbeszédében Jackson ügyvédje, Mesereau azt mondta, hogy valójában „nem 

osztogattak, hanem fosztogattak” – azaz, Jackson nem mutogatott ilyen magazinokat a 

fiúknak, hanem egy alkalommal elvette tőlük őket.  
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„Az ügyész elmondta önöknek, hogy találtak heteroszexuális felnőtt 

magazinokat és anyagokat Mr. Jackson otthonában és ez igaz. Mr. Jackson 

készségesen elismeri, hogy olvas ilyen magazinokat időnként. És azt csinálja, 

hogy elküld valakit a helyi újságoshoz és hoznak neki Playboyt és hoznak neki 

Hustlert és olvas ilyeneket időnként. De azt abszolút tagadja, hogy gyerekeknek 

mutogatja őket. És valójában azok a magazinok, amelyekre az ügyész utalt egy 

zárt aktatáskában voltak. És Mr. Jackson el fogja mondani önöknek, hogy 

elkapta ezeket a gyerekeket, amint a magazinjait olvasgatták és elvette őket 

tőlük és elzárta őket az aktatáskájába.”[16]1 

Gavin sztorija a magazinokkal kapcsolatban valóban igen furcsa, ha a Vád teóriájához 

mérjük azt. A Vád ugyanis azzal érvelt, hogy Jackson azért mutogatta a magazinokat az 

Arvizo fiúknak,  hogy ezzel csábítsa el őket, s hogy oldja a gátlásaikat, illetve felkeltse 

a szexuális vágyukat mielőtt molesztálja őket. Pedofilok valóban használhatnak ilyen 

magazinokat erre a célra. Azonban Gavin magazin-jelenete nem igazán illik ebbe a 

teóriába, ugyanis az így néz ki:  

Kérdés: Amikor először láttad ezt a táskát, hol volt a szobában? 

Gavin Arvizo: Amellett a heverő mellett, balra.  

Kérdés: És láttad, hogy Mr. Jackson felemeli a 470-es számú bizonyítékot (a 

táska, amiben a magazinok voltak – a ford.)? 

Gavin Arvizo: Igen, én ott lógtam vele és ő éppen sminkelt vagy valami, nem 

tudom. És aztán ő… ő megragadta… megragadta a táskát és azt mondta 

nekem… azt mondta, hogy az a Franké. És megmutatta, azt mondta, hogy 

„Ez…” 

Kérdés: Oké. Mit mutatott meg neked?  

Gavin Arvizo: Azt mondta: „Nézd ezt a… nézd ezt a dolgot. Frank büdös 

segge.” Frank büdös… ez… Frank büdös segge.  

Kérdés: Rendben. Mi volt a táskában? 

Gavin Arvizo: Felnőtt anyagok. 

                                                 
1 S ha már itt tartunk. A bulvármédia időnként elterjeszti, hogy annak idején a házkutatások során 

gyermekpornográfiát találtak Michael Jacksonnál. Nos, ez nem igaz. A gyermekpornográfia birtoklása 

természetesen az Egyesült Államokban is bűncselekmény és ha találtak volna ilyesmit Jacksonnál, akkor 

minimum vádat emeltek volna ellene gyermekpornográfia birtoklásáért. A vádpontok között egyáltalán 

nem szerepelt ilyen vádpont, s az egyik ügyész, Ron Zonen, 2016. júniusában nyilatkozott is a People 

magazinnak arról, hogy nem igaz az a híresztelés, hogy gyermekpornográfiát találtak volna. Ezt persze 

már jóval kevesebb médium hozta le, mint amennyin korábban futótűzként végigterjedt a Radar Online 

című internetes bulvárlaptól (gyakorlatilag a National Enquirer online változata) kiindult 

szenzációhajhász álhír.  

A Vád Jackson heteroszexuális felnőtt magazinjait napokig mutogatta a tárgyalóteremben egy kivetítőn, 

teljes részletességgel, talán abban reménykedve, hogy ez majd Jackson ellen hangolja a konzervatív Santa 

Barbara-i esküdtszéket. Ám ők a per után azt nyilatkozták, hogy nem igazán értették miért volt szükség a 

pornómagazinok teljes részletességű felvonultatására, hiszen azok nem illegálisak és nem bizonyítják a 

vádat.  
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Kérdés: És mennyit néztél meg Mr. Jacksonnal? 

Gavin Arvizo: Nos, csak egyet… megmutatta nekem és ott volt benne egy lány és 

aztán eltette. 

Kérdés: És milyen volt a lány? 

Gavin Arvizo: A lábai terpeszben voltak és látszott a vaginája. 

Kérdés: Rendben. Láttad valaha újra azt a táskát? 

Gavin Arvizo: Igen. 

Kérdés: Hol? 

Gavin Arvizo: Fent volt velünk… az ágya mellett, és akkor megnéztük az 

összeset.  

Kérdés: Ki az a „velünk”? 

Gavin Arvizo: Én, az öcsém és Michael.  

Kérdés: És emlékszel, hogy a hálószobán belül hol volt az a táska, amikor 

először megpillantottad azon alkalommal? 

Gavin Arvizo: Amikor először megpillantottam, akkor abban a mosdó-féle 

helyiségben volt. És a második alkalommal mi…  nem tudom, hogy felvittük-e 

oda vagy, Michael vitte fel oda, vagy valami. Nem tudom. De az ágya mellett 

volt. És mind végigmentünk az egészen és gúnyoltuk Franket.  

Kérdés: Megnézted a magazinokat? 

Gavin Arvizo: Igen.  

Kérdés: Mit gondolsz hány magazint láttál? 

Gavin Arvizo: Gyakorlatilag láttunk mindent, de maradt egy pár, amit 

nem. 

Kérdés: Szerinted mennyi ideig nézegettétek ezeket a dolgokat? 

Gavin Arvizo: 30 perctől egy óráig, valószínűleg. 

Kérdés: Fűzött hozzá Mr. Jackson valamilyen kommentárt akkor… azon 

túl, amiről már beszéltél, bármilyen más kommentárt, amit a fotókról 

vagy a magazinokról tett? 

Gavin Arvizo: Nem igazán. Csak Franket gúnyoltuk. [2] 

(Kiemelés hozzáadva.) 
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Ezek a leírt jelenetek azonban nem igazán illeszkednek abba az állításba, hogy Jackson 

azért mutogatta nekik ezeket a magazinokat, hogy felszítsa a szexuális vágyukat és 

molesztálhassa őket, hiszen Arvizóék saját sztorija szerint sem követte ezt az állítólagos 

magazinnézegetést közvetlenül semmiféle szexuális cselekmény vagy molesztálás. 

Arvizóék sztorija az, hogy Gavin állítólagos molesztálásai teljesen más alkalmakkor 

történtek és akkor Jackson a sztori szerint nem mutatott neki semmilyen pornográfiát 

vagy erotikus anyagot. Ami a gátlások oldását illeti, még Gavin fenti sztorijából is 

inkább az bontakozik ki, hogy Jackson megpróbálta elhatárolni magát ezektől a 

magazinoktól a gyerekek szemében azt állítva, hogy azok Frank Cascio magazinjai és 

állítólag gúnyolta Franket értük. Furcsa dolog lenne ilyen módon azt próbálni beadni 

egy gyereknek, hogy az ilyen anyag rendben van. Ugyanakkor, ha Jackson védelmének 

a verzióját vesszük, miszerint Jackson rajtakapta ezeket a fiúkat a magazinjaival és 

ahelyett, hogy mutogatta volna nekik őket, éppen ellenkezőleg, elvette tőlük azokat, 

akkor máris több értelme lenne annak, hogy Jackson próbálta elhatárolni magát tőlük a 

gyerekek szemében.  

A nálunk is ismert producer, Mark Ronson (lásd Amy Winehouse, Uptown Funk stb.) 

2008-ban egy interjúban elmesélte, hogy ő is megfordult Jacksonnál gyerekként. 

Elmondott egy sztorit, amiből az derül ki, hogy Jackson egyáltalán nem tartotta 

rendjénvalónak, ha gyerekek felnőtt anyagokat nézegetnek, s távol állt tőle, hogy 

ilyesmire bátorítsa őket.  

„A producer Mark Ronson egyszer megpróbálta gyerekkori pajtását Michael 

Jacksont rábírni arra, hogy nézzen pornót, de a pop szupersztár utálta a dolgot 

és egyáltalán nem tartotta viccesnek. 

Ronson, akinek az apja Laurence együtteseket menedzselt sok időt töltött John 

Lennon fiával Seannal és Jacksonnal, amikor [Ronson és Lennon] gyerekek 

voltak.  

A trió gyakran aludt egy szobában, de amikor Ronson és Lennon egyszer a TV-t 

átkapcsolták egy pornó csatornára Jackson kínosan és zavarban érezte magát.  

Ronson így emlékszik vissza: ’Ez egy fura történet, de nem értintettem meg őt. 

Én és Sean Lennon néztük a pornó csatornát, mert voltunk vagy 10 évesek és 

úgy voltunk vele, hogy „ó, Istenem, cicik!’. Michael meg az ágyban feküdt. És 

én és Sean azt mondtuk: ’Michael, akarsz látni valami királyat?’ 

Átkapcsoltuk a távirányítót a pornó csatornára, ahol sztriptíztáncosnők rázták a 

cicijüket.  Mi meg: ’Michael, Michael, ez milyen király már!’ Megfordultunk és 

ő teljesen zavarban volt és azt mondta: ’Ó, állítsátok le, ez butaság.’ Mi meg: 

’Michael, ezt meg kell nézned, talán nem látod jól, ezek csupasz lányok!’  

Egyáltalán nem tetszett neki a program! Szerintem igazán erős feminista nézetei 

voltak a pornóról.” [17] 

Bár feminista nézetei nem valószínű, hogy voltak Jacksonnak a pornóról, hiszen 

valójában maga is nézett ilyeneket, de az, hogy Ronsonnak ez volt a benyomása, illetve 

a fenti történet jól példázza azt, hogy azt egyáltalán nem találta rendjén valónak, hogy 
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gyerekek ilyesmit nézegessenek, nem is beszélve arról, hogy ilyesmiket mutogasson 

nekik.   

Változó állítások arról, hogy ki mutatott az Arvizo gyerekeknek 

internetes pornográfiát 

Gavin azt állította, hogy amikor 2000 nyarán ő és testvére, Star eltöltöttek egy éjszakát 

Jackson szobájában (amikor Frank Cascio és Jackson gyermekei is ott aludtak, amint 

arról korábban már szóltunk) Jackson pornográfiát mutogatott nekik az Interneten egy 

laptopon, amit Jackson akkor ajándékozott Gavinnek. A Vád által beadott, 2003. 

november 17-én kelt „megalapozott gyanú” nyilatkozat szerint a Dr. Stanley Katznek 

adott interjújában 2003 júniusában Gavin azt állította, hogy maga Jackson működtette a 

számítógépet és ő navigált pornográf weboldalakra.  

“Egy neverlandi látogatás során Michael adott neki egy laptopot. 

Csatlakoztatták a laptopot az AOL-hoz és Michael elkezdett meztelen 

nőket keresni. Gavinnek meztelen nőket mutatott a számítógépen. 

Michael azt mondta neki és Starnak, hogy ne mondják el senkinek, 

hanem mondják azt, hogy a Simpsonst nézték.” [1; 16. oldal] 

Eredetileg Star Arvizo is azt állította, hogy Jackson gépelt. 

A sztori későbbi változataiban ez megváltozott arra, hogy Frank Cascio működtette és 

navigálta a számítógépet, noha még mindig azt állították, hogy Jackson is ott ült velük 

és bátorította a dolgot. 

Cascio 2011-es Barátom, Michael című könyvében tagadta, hogy akár Jackson, akár ő 

internetes pornográfiát mutogatott volna az Arvizo gyerekeknek. Azt mondta, hogy 

Gavin és Star maguk kezdtek ilyen weblapokat keresgélni és amikor Jackson észrevette, 

hogy mit csinálnak, megkérte Casciót, hogy állítsa le őket, majd elhagyta a szobát és 

csak később tért vissza [18]. 

Altató tabletták? 

A Steve Robel őrmesterrel 2003. július 6-7-én készült interjúikban Arvizóék azt 

állították, hogy Jackson altatótablettákat adott a gyerekeknek: 

„Michael azt akarta, hogy Star vegye be az altató tablettát (Mrs. Arvizo 

azt mondta, hogy Star megtartotta a tablettát és jelenleg az ügyvédjüknél 

van.)” [1; 23. oldal] 

„Star azt mondta, hogy egy alkalommal Michael azt akarta, hogy Gavin 

és ő vegyenek be altató tablettákat. Michael azt mondta neki, hogy 

menjen és kérjen aktató tablettákat Rudy-tól a főszakácstól. Michael azt 

akarta, hogy Gavin és Star vegyék be a tablettákat, de valahogy a téma 

megváltozott és a tabletták elfelejtődtek. Star megtartotta a tablettát és 

az most az ügyvédjüknél van.” [1; 49. oldal] 

Hogy valójában milyen tablettát adtak az ügyvédjüknek és honnan szerezték az nem 

ismert, mivel ezt a tablettát a Vád nem prezentálta bizonyítékként a tárgyalás során. 
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Valószínűleg tüzetesebb vizsgálat alatt nem annak bizonyult, amit Arvizóék állítottak 

róla, ugyanis ez az altató tabletta sztori a tárgyalásra teljesen eltűnt a vádjaik közül és 

ott már nem állítottak olyat, hogy Jackson altató tablettákat adott volna nekik. 

 Szex szimulálása egy próbababával? 

Arvizóék azt állították, hogy egy alkalommal Jackson szexet szimulált előttük egy női 

próbabával. Amikor Star először elmesélte a történetet Dr. Katznak akkor azt mondta, 

hogy nem emlékszik rá, hogy Jackson ruhában volt-e vagy sem, amikor ez állítása 

szerint történt. 

„Nem tudta felidézni, hogy Michael ruhában volt-e vagy sem.” [1; 15. oldal] 

Később 2003. július 7-én, amikor elmesélte az állítólagos történetét Steve Robel 

őrnagynak, akkor hirtelen emlékezett rá, hogy Jackson ruhában volt: 

 „Michael ruhában volt és csak úgy tett, mintha szexelne a 

próbababával.” [1; 51. oldal] 

Egyébként a babáról, amiről Arvizóék ezt állították kiderült, hogy valójában Jackson 

egy lány unokatestvérét ábrázolja.  

Ki futott ki után? 

Az Arvizo család eredetileg megpróbálta úgy beállítani, hogy Jackson futott Gavin 

után. 2003. július 6-7-én adott rendőrségi interjújában Janet Arvizo azt mondta Steve 

Robel őrnagynak, hogy Michael Jackson tapadt rájuk, megpróbálta ráerőltetni magát a 

családjára, különösen Gavinre. Janet Arvizo azt állította, hogy Jackson azért nem adta 

nekik vissza a furgont és a laptopot, amiket korábban nekik ajándékozott, de javítás 

céljából ismét visszakerültek hozzá, mert az asszony panaszkodott arra, hogy Jackson 

és Gavin telefonbeszélgetései túl hosszúra nyúltak.   

„Michael amiatt is dühös volt, hogy Janet Arvizo panaszkodott amiatt 

mert a telefonbeszélgetései Gavinnel túl hosszúak voltak. Mrs. Arvizo 

szerint ez volt Michael motivációja arra, hogy nem adta vissza a Broncót 

és a laptopot.” [1; 20. oldal] 

Azonban ezt a narratívát nehezen lehetett védeni miután a nyomozás során előkerültek 

olyan képeslapok és levelek, amelyeket az Arvizo család írt Jacksonnak. Ezekben ők 

könyörögnek az énekes figyelméért, mivel Jackson nem válaszolt a telefonhívásaikra. 

Amint azt korábban a Hogyan kezdődött Jackson és az Arvizo család kapcsolata? 

című fejezetben már láttuk, Gavin a tanúk padján elismerte, hogy Jackson már 2000 

augusztus-szeptemberétől nem hívta őt és az is kiderült a vallomásából, hogy Janet 

Arvizo nemhogy nem panaszkodott túl hosszú telefonbeszélgetésekre Gavin és Jackson 

között, hanem épp ellenkezőleg: képeslapokat és leveleket írogatott és íratott 

gyerekeivel Jacksonnak, hogy megpróbálja rávenni a sztárt lépjen velük kapcsolatba.  

Mikor értesült Janet Arvizo a fia állítólagos szexuális 

molesztálásáról? 
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A Steve Robel őrnagy által készített 2003. július 6-7-ei rendőrségi interjújában Janet 

Arvizo azt állította, hogy a fiai az állítólagos molesztálást 2003 februárjában vagy 

márciusában tárták fel előtte. Amint az a Vád „alapos gyanú” nyilatkozatában áll:  

„Ezeket 2003. februárjában vagy márciusában tárták fel előtte. Janet 

Arvizo elmondta, hogy Star szavába vágott és azt mondta neki, hogy 

„bocsáss meg és felejtsd el”. Azért tette ezt, mert azt hitte ez a helyes 

dolog. Azt akarta, hogy Star és Gavin egy papnak vagy valaki másnak 

tegyen vallomást. Azóta megtanulta, hogy ez helytelen volt a részéről.” 

[1; 23. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

A tanúk padján 2005-ben Janet Arvizo azzal próbált korrigálni, hogy azt állította, hogy 

annak nem volt tudatában az említett időpontban, hogy a fiait molesztálták, csak 

„dolgoknak” volt tudatában. Azonban a Vád „alapos gyanú” nyilatkozata (2003. 

november 17.) azt írja, hogy Janet Arvizo szerint a fiai többek között ekkor feltárták 

előtte, hogy Jackson állítólag a csípőjét mozgatta Gavin hátsójánál az ágyban és hogy 

állítólag megérintette Star nemi szervét [1; 22-23. oldal]. (Ne feledjük, hogy ez a család 

korábban beperelte a J.C. Penney áruházat olyan vádakkal, hogy a biztonsági őrei 

állítólag szexuálisan molesztálták Janet Arvizót, azaz megérintették a nemi szervét egy 

összetűzés során, tehát nem voltak járatlanok abban, hogy egy ilyen érintés 

molesztálásnak minősülne.) 

Ugyanebben a dokumentumban, néhány oldallal később ennek a sztorinak teljesen 

ellentmondó történetet olvasunk, amikor az az állítás fogalmazódik meg, hogy Janet 

Arvizo 2003 szeptemberében szerzett tudomást a fia állítólagos molesztálásáról, 

amikor a rendőrők Gavin ilyen irányú vádjairól informálták. 

„Fontos megjegyezni, hogy az ebben az írásbeli nyilatkozatban 

részletezett két interjú során Mrs. Arvizo nem volt tudatában annak, 

hogy Gavint molesztálták. Úgy hitte, hogy a vizsgálatunk fókuszában az 

állt, hogy a családot akarata ellenére fogva tartották Neverland Ranch-

en a Miamiból történt visszatérésük után a márciusi elmenekülésükig. 

Mrs. Arvizo azt nyilatkozta, hogy felvette egy ügyvéddel a kapcsolatot, 

hogy visszaszerezze a tulajdonukat és hogy kapcsolatba lépjen a 

hatóságokkal, hogy jelenthessék, ami velük történt. Hangsúlyozta, hogy 

nem érdekli a pénz.  

Jelen nyilatkozat szerzője tudatában van egy Robel őrnaggyal folytatott 

beszélgetés révén annak, hogy 2003. szeptember 30-án, körülbelül 

délután 5 órakor, Robel őrnagy, Klapakis hadnagy és Tom Sneddon 

kerületi ügyész találkoztak Mrs. Arvizóval és családjával egy Los 

Angeles-i szállodában és informálták őt arról, hogy a beszélgetéseink a 

gyerekeivel megállapították, hogy Gavint molesztálták. Ez volt az első 

alkalom, hogy tudatába került annak, hogy a gyermekei miket tártak 

fel a hatóságoknak.” [1; 64. oldal] 

(Kiemelés hozzáadva.) 
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Az ellentmondások szövevénye csak tovább bonyolódik, amikor figyelembe vesszük 

Arvizóék polgári peres ügyvédjének, Larry Feldmannak a tanúvallomását is, aki 2005-

ben a tanúk padján egy harmadik verziót adott elő arról, hogy Janet Arvizo hogyan 

szerzett tudomást fia állítólagos molesztálásáról. Feldman elmondta, hogy 2003. 

júniusában elküldte az Arvizo családot Dr. Stanley Katz pszichológushoz értékelésre 

és itt jött elő, hogy Gavint állítólag molesztálták. Amikor Dr. Katz ezt jelentette 

Feldmannak, az ügyvéd behívta az Arvizo családot az irodájában, ahol megbeszélte 

velük – beleértve az anyát is -, hogy a gyerekek mit állítottak Katznak és hogy mik a 

jogi lehetőségeik. Ennek részleteiről az Ügyvédek alkalmazása és a vádak 

megformálódása című fejezetben lesz szó.  

És még egy verzió: 2003. március 24-én Janet Arvizo formálisan is szerződtette 

William Dickermant mint ügyvédet és Dickerman elkezdett leveleket írogatni Jackson 

akkori ügyvédjének, Mark Geragosnak Arvizóék nevében, melyekben követelte azt 

hogy adjanak nekik vissza különféle bútorokat, ruhákat, dokumentumokat,  amik egy 

raktárban kerültek elhelyezésre miután Arvizóék március 1-2-én elköltöztek a Los 

Angeles-i lakásukból (ezt is részletesebben tárgyaljuk majd az Ügyvédek alkalmazása 

és a vádak megformálódása című fejezetben.) 

 

Ezekben a 2003. március-áprilisban kelt levelekben Dickerman sosem vádolja Jacksont 

gyerekmolesztálással, Arvizóék fogva tartásával vagy azzal, hogy alkohollal itatta volna 

Gavint. Amikor Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau a tárgyaláson erről kérdezte Janet 

Arvizot, ez a párbeszéd zajlott le: 

 

Thomas Meserau: [Dickerman] egyik levelében sem említett semmit 

alkoholról vagy gyerekmolesztálásról, igaz? 

Janet Arvizo: Azért mert azt az információt ezeknek a fiúknak 

tartogattuk itt, a rendőrségnek. 

Mesereau: Hány hónappal később? 

Janet Arvizo: Mert nem akartam, hogy Geragos tudja, hogy mit 

tervezünk, hogy egyenesen a rendőrségre megyünk. [19] 

(Kiemelés hozzáadva.) 

Ez tehát egy újabb verzió, amiben nem azért nem említik az állítólagos molesztálást 

azokban a 2003 március-áprilisban kelt levelekben, mert Janet Arvizo még nem tudott 

róla, hanem mert ezt az információt a rendőrségnek tartották fenn. Azonban hozzá kell 

tenni, hogy egyáltalán nem mentek „egyenesen a rendőrségre” 2003 március-

áprilisban, hanem polgári peres ügyvédekhez fordultak. Ennek részleteiről, a két 

ügyvédről, William Dickermanról, Larry Feldmanról, valamint a pszichológus Dr. 

Stanley Katzról bővebben is szó lesz az Ügyvédek alkalmazása és a vádak 

megformálódása című fejezetben. 

 

Források: 
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Általános szavahihetőségi problémák az 

Arvizo családdal 

Ebben a fejezetben egyéb olyan eseményeket tárgyalunk, amelyek rámutatnak az 

Arvizo család szavahihetőségi problémáira. Arról, hogy hazudtak, ellentmondásokba 

keveredtek magukkal és egymással, jelentős módon megváltoztatták a sztorijukat a 

Jackson elleni eljárás során, már volt szó részletesen a korábbi fejezetekben. Az ebben a 

fejezetben találhó információk ehhez csupán további adalékok.  

 

A J.C. Penney-incidens 
 

1998. augusztus 27-én, amikor Gavin Arvizo mindössze 8 éves volt, az Arvizo család 

belekeveredett egy incidensbe a J.C. Penney áruházzal. Az incidens azzal kezdődött, 

hogy Gavin ellopott az áruházból két iskolai egyenruhát és két nadrágot az 

egyenruhához, s azzal fejeződött be, hogy a J.C. Penney peren kívüli megállapodást 

kötött az Arvizo-családdal, melynek keretében 152 000 dollárt fizettek a családnak. 

Hogy lett Gavin áruházi tolvajlásából az, hogy végül még az áruház fizetett a 

családnak? 

 

A Michael Jackson jogi képviseletének dolgozó 

magánnyomozó, Scott Ross, 2004. október 27-én interjút 

készített az Arvizo gyerekek apjával, David Arvizóval. Ezen 

interjú alapján az incidens napján az anya, Janet Arvizo 

állásinterjúra ment az Oshman sportáruházba. Amíg ő az 

Oshmannál volt, hogy papírokat töltsön ki a jelentkezéséhez, 

addig David Arvizo és két fia, Gavin és Star, bement a 

szomszédos J.C. Penney áruházba. Miközben vásároltak 

Gavin felkapott két iskolai egyenruhát és két nadrágot és 

kiszaladt velük az áruházból. David utánarohant – állítása 

szerint azért, hogy megállítsa -, de mielőtt elérték volna a 

furgonjukat, körülvették őket a J.C. Penney biztonsági őrei. 

[1] 

 

Janet Arvizo éppen időben lépett ki az Oshmantól ahhoz, hogy szemtanúja legyen a 

jelenek és odarohant, hogy a férje és két fia védelmére keljen. Dulakodás volt Janet és 

az őrök között, de végül Davidet visszakísérték az áruházba. [1] Janet Arvizo 2005-ös 

tanúvallomása szerint mind Janetet, mind Davidet letartóztatták és bekísérték a fogdába, 

ahol lefényképezték és megvádolták őket lopással, tettlegességgel és  kis értékű 

tolvajlással, de később a nap során kiengedték őket és a vádakat végül ejtette az áruház. 

[2] 

 

David elmondása szerint amikor hazaértek Janet utasította őt és a két fiút arra, hogy 

írják le a saját verziójukat a történtekről. Amikor ezzel végeztek elvette a papírokat és 

megváltoztatta a sztorikat arra, amit ő akart előadni. A módosított verziókat aztán 

visszaadta a gyerekeknek és utasította őket arra, hogy olvassák és tanulmányozzák napi 

rendszerességgel. Ez így ment csaknem egy évig, majd 1999. július 22-én Arvizóék 

polgári peres keresetet nyújtottak be a J.C. Penney ellen tettlegesség, jogtalan 

fogvatartás és érzelmi megrázkódtatás okozása vádjával. Akkor még nem volt a vádjaik 

 
Az apa, David Arvizo 
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között a szexuális zaklatás. Egy évvel később, 2000. június 29-én módosítottak a 

keresetükön és hozzáadták a szexuális zaklatás vádját is. Janet Arvizo azt állította, hogy 

az egyik biztonsági őr tapogatta a melleit, 10-20 alkalommal megszorította a 

mellbimbóját, ököllel megütötte őt, molesztálta a nemi szervénél és rasszista 

megjegyzéseket tett rá (Arvizóék hispánok). [1] 

 

David Arvizo elmondása szerint végül Janet Arvizo sosem dolgozott egyetlen napot 

sem az Oshmannál, azt állítva, hogy képtelen dolgozni azon sérülések miatt, amiket 

állítólag szerzett a J.C. Penney előtt lezajlott dulakodásban. A polgári peres 

keresetüknek része lett az is, hogy azt állították „bevétel kiesésük” volt az incidens 

miatt. David azt is mondta, hogy Janet kihasználta Gavin rákbetegségét arra, hogy 

szimpátiát ébresszen maguk iránt és nyomás alá helyezze a J.C. Penney-t, hogy 

kössenek velük peren kívüli megállapodást. [1] Az áruháznak nyilvánvalóan PR 

szempontból kockázatos lett volna jogilag „nekimenni” egy rákos gyerek családjának, 

így aztán végül 2001. szeptember 24-én peren kívül megegyeztek velük és ennek 

keretében kifizettek nekik 152 500 dollárt.  

 

Meg kell jegyeznünk, hogy Janet elvált férje, David Arvizo maga is egy vitatható 

karakter, így élhetünk a gyanúval, hogy az ex-felesége elleni bosszú vezérelte, amikor 

mindezeket elmondta Jackson magánnyomozójának, azonban vannak független 

bizonyítékok és vallomások is, amelyek alátámasztják David azon állításait, hogy Janet 

Arvizo hazudott és nagyon manipulatív volt a J.C. Penney-ügyben. Néhány ilyen 

bizonyíték Jackson 2005-ös tárgyalásán került elő.  

 

2005. május 24-én tanúvallomást tett Mary Holzer, egy titkárnő és jogsegéd, aki a 

Feldman & Rothstein ügyvédi irodánál dolgozott, amely Arvizóékat képviselte a J.C. 

Penney-ügyben2. Holzer a vallomásában elmondta, hogy Janet Arvizo elismerte neki, 

hogy hazdott azokról a fotókról, amelyek a sérüléseiről készültek és amelyeket arra 

használtak, hogy a J.C. Penney elleni vádjaikat bizonyítsák. A fotókon Janet Arvizo 

különféle véraláfutásokkal, sérülésekkel látható, amiről azt állította, hogy a J.C. Penney 

őreivel folytatott dulakodás közben szerezte őket. Azonban Holzer szerint Janet Arvizo 

elismerte neki, hogy a sérüléseket nem a J.C. Penney őrei okozták, hanem a saját férje.  

 

Kérdés: És mit mondott önnek Janet Arvizo azokról a fotókról, miközben 

folyt az eljárás? 

 

Mary Holzer: Azt mondta nekem, hogy a testén lévő sérüléseket David 

okozta aznap este, a J.C. Penney dulakodás után. 

 

Kérdés: És ön erre mit válaszolt?  

 

Mary Holzer: Nos, ez megijesztett engem.  

 

Kérdés: Miért? 

 

Mary Holzer: Nos, az ügyvédi irodát képviselem és ha egy ügyfél elismer 

egy csalást az ijesztő.  

 

                                                 
2 A Feldman & Rothstein ügyvédi irodának nics köze Larry Feldmanhoz, ahhoz a polgári peres 

ügyvédhez, aki később képviselte Arvizóékat, a Michael Jackson elleni vádak során. 
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Kérdés: És ön mondott valamit válaszul Mrs. Arvizónak?  

 

Mary Holzer: Igen, mondtam. 

 

Kérdés: Mit mondott Mrs. Arvizónak erről? 

 

Mary Holzer: Azt mondtam neki, hogy ezt nem teheti, hogy ez helytelen és 

hogy vissza kell ezt vonnia és beszélnie kell erről Mr. Rothsteinnal. 

 

Kérdés: Mondta neki, hogy ez csalás? 

 

Mary Holzer: Nem tudom, hogy használtam-e ezt a szót. Azt mondtam, 

hogy ez helytelen és hogy „ezt nem teheted”.  

 

Kérdés: És… 

 

Mary Holzer: Nagyon dühös voltam.” [3] 

 

A rendőrség által a fogdában készített fotók valóban nem mutatnak semmilyen sérülést 

Janet Arvizón. A sérüléseket, véraláfutásokat mutató képekkel Janet mindössze egy 

héttel később állt elő.   

 

2005-ös tanúvallomásában Janet Arvizo elismerte, hogy hazudott a J.C. Penney-ügyben 

arról, hogy hogyan szerezte a sérüléseit. Miután megkapta a pénzt a J.C. Penney-től a 

peren kívüli megállapodásból, beadta a válókeresetet David ellen és a válási 

procedúrájuk alatt megváltoztatta a sztoriját a sérülésekről -  most már azt állítva, hogy 

nem a J.C. Penney őrei, hanem a férje okozta azokat. Azonban arra fogta a hazugságát a 

J.C. Penney-ügyben, hogy David állítólag megfélemlítette őt.  

 

Kérdés: Oké. Ön azt állította abban az ügyben, hogy a sérüléseit a 

biztonsági őröktől szerezte, igaz?  

 

Janet Arvizo: Igaz.  

 

Kérdés: Miután az az ügy megoldódott és pénzt kapott érte, ön azt 

állította, hogy David okozta a sérüléseket, igaz?  

 

Janet Arvizo: David éveken át sérüléseket okozott nekem, de sosem 

mondtam el senkinek, amíg Davidet le nem tartóztatták. Ez volt a 

fordulópont az életemben. Amíg Davidet le nem tartóztatták, addig soha 

nem mondtam semmit a sérüléseimről egész életemben és azt is csak 

hatósági embereknek. Ennyi. [4] 

 

Egy másik alkalommal a vallomása során Janet Arvizo a hazugságát az őt képviselő 

ügyvédi irodára fogta. Azt állította, hogy ő megpróbálta korrigálni a hazugságát, de az 

ügyvédi iroda nem engedte.  

 

Kérdés: Hazudott ön eskü alatt a J.C. Penney-ügyben lefolytatott 

kihallgatása során? 
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 Janet Arvizo: Próbáltam ezt korrigálni, amikor elmentem a… miután 

Davidet letartóztatták elmentem Rothstein irodájába. És kértem, hogy 

értesítsék a Tower lemezboltot és a J.C. Penney-t, hogy szeretnék helyes 

nyilatkozatot tenni, mivel a meglévő nyilatkozatok nem voltak helytállók. 

És hogy végre én és a gyerekeim ki tudjuk mondani azt, ami ténylegesen 

történt sok-sok éven át.  

 

Kérdés: Mrs. Arvizo, önnek az volt a problémája, hogy amikor később ön  

megvádolta Davidet azzal, hogy 17 éven át verte önt, volt egy korábban 

tett vallomása, amikor eskü alatt ön ennek az ellenkezőjét mondta, igaz? 

 

Janet Arvizo: Maga… ez túl hosszú. Van egy igen és egy nem, és igen és 

nem és most már nem tudom. [4] 

 

és 

 

Kérdés: Mit gondol mennyit hazudott ön eskü alatt a J.C. Penney-ügyben 

tett kihallgatása során? 

 

Janet Arvizo: Mint mondtam próbáltam… miután Davidet letartóztatták 

elmentem Rothstein irodájába és rámutattam nekik, még a peren kívüli 

megállapodás előtt, hogy szeretném korrigálni a nyilatkozataimat, 

amelyek nem voltak helytállók, mert Davidet végre letartóztatták. Végre 

én és a gyermekeim tudtunk beszélni. És Rothsteinék, beleértve Mary 

Holzert is, azt mondták: „Ne aggódj. Majd elintézzük”. És nem tették. Így 

az irodájukat hazugnak tekintettem.” [4] 

 

Mary Holzer tanúvallomása szerint ez nem igaz és Janet Arvizo soha nem próbálta meg 

korrigálni a hazugságait.   

 

Kérdés: Volt bármikor olyan, hogy Janet Arvizo olyasmit mondott önnek, 

hogy „hívd a J.C. Penney-t vagy az ügyvédeiket és mondd el neki, hogy 

hazudtam eskü alatt”? 

 

Mary Holzer: Soha.  

 

Kérdés: Volt bármikor olyan, hogy Janet Arvizo olyasmit mondott önnek, 

hogy „hívd a J.C. Penney-t vagy az ügyvédeiket és add vissza a 

pénzüket”? 

 

Mary Holzer: Nem.  

 

Kérdés: Volt bármikor olyan, hogy Janet Arvizo olyasmit mondott önnek, 

hogy „tudassuk a másik oldallal, hogy hamisan tanúskodtam”?  

 

Mary Holzer: Nem. [3] 

 

Sőt, Holzer azt vallotta, hogy ahelyett, hogy tisztázta volna a hazugságát, Janet Arvizo 

közvetetten megfenyegette őt, amikor Holzer megpróbálta meggyőzni arról, hogy 

beszéljen Rothstein ügyvéddel a hamis állításairól.   
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Mary Holzer: Azt mondta nekem, hogy David testvére, Ray benne van a 

mexikói maffiában és drogokat szállít Los Angeles és Las Vegas között és 

hogy tudja hol lakom, mert Janet járt már a házamban több alkalommal, 

és hogy el fognak jönni és meg fognak ölni engem és a kilenc éves 

lányomat. 

 

[…] 

 

Kérdés: Hadd fogalmazzam újra! Folyatott ön vele bármilyen további 

beszélgetést a J.C. Penney elleni hamis vádjairól? 

 

Mary Holzer: Igen. Próbáltam rávenni őt, hogy beszéljen erről Mr. 

Rothsteinnal. Megkérdeztem, hogy beszélhetek-e erről Mr. Rothsteinnal, 

mert a mi cégünk egy tiszta ügyvédi iroda és tényleg úgy éreztem, hogy 

nem kellene ilyesmibe belekeverednünk. És Janet aztán minden nap 

felhívott azzal, hogy elmondta Davidnek és David iszonyúan dühös és  

hogy utánam fog jönni és jobb, ha a hátam mögé nézek.  

 

Kérdés: Mit gondol, hányszor fenyegette meg önt és a lányát Janet 

Arvizo? 

 

Mary Holzer: Azt mondanám, hogy úgy nyolc-kilenc alkalommal. 

 

Kérdés: És van más is… van-e még más, amit nem mondott el arról, 

amiket ő mondott önnek, amikor fenyegette önt? 

 

Mary Holzer: Csak azt mondta, hogy félt engem és a lányomat; hogy nem 

akarja, hogy valami rossz történjen velünk, mert a barátjának tart.     

 

Kérdés: Ön a barátjának tartotta őt?  

 

Mary Holzer: Egyáltalán nem. Csak a munkámat végeztem. [3] 

 

Holzer továbbá azt is vallotta, hogy amikor megpróbálta elvinni Janetet egy független 

orvosszakértői vizsgálatra a sérülései kapcsán, akkor Janet jelenetet rendezett. Amikor a 

vizsgálatra tartottak, a kocsibejáróban Janet „a földre vetette magát, elkezdett 

rugdalózni, üvöltözni, hogy az orvos az ördög, az ápolók ördögök és mind csak el 

akarják őt intézni. És elmagyaráztam neki, hogy csak általános kérdéseket tesznek fel, 

olyanokat, amiket feltesznek egy független orvosszakértői vizsgálaton, hogy… a 

sérülései történetéről és hogy hogyan szerezte őket. És ő nagyon defenzív volt. És 

megkértek minket, hogy távozzunk, mert annyira dühöngött.” [3] 

 

Holzer arról is vallomást tett, hogy Janet elmondta neki, hogy a gyerekei azért vesznek 

színjátszó órákat, mert azt akarja, hogy jó színészek legyenek, hogy aztán ő 

megmondhassa nekik mit mondjanak és hogyan viselkedjenek.  

 

Kérdés: Mit mondott önnek Janet Arvizo arról, hogy a gyerekei 

színjátszást tanulnak? 
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Mary Holzer: Azt mondta, hogy azt akarja, hogy jó színészek legyenek, 

hogy megmondhassa nekik mit mondjanak és hogyan viselkedjenek. 

 

Kérdés: Mondott önnek valaha valamit arról, hogy Gavin jól adja elő a 

sztorijait a J.C. Penney-ügyben?  

 

Mary Holzer: Igen.  

 

Kérdés: Mit mondott? 

 

Mary Holzer: Azt mondta, hogy nem aggódik. Ez akkor volt, amikor 

mindhármuk – Gavin, Star és Janet - független pszichiátriai vizsgálatára 

mentünk. És amikor a rendelőben ültünk, ő nagyon aggódott amiatt, hogy 

különféle általános kérdőíveket kellett kitölteniük. Olyasmiket, hogy 

„Általában boldognak érzi-e magát?”, „Általában szomorúnak érzi-e 

magát?”. Tudják… „Milyen napokon…”, „Hogy érzi magát, amikor 

felkel?”. Ilyesmi kérdőívek. És nem engedte, hogy a gyerekei kitöltsék 

őket. És aztán ott akart lenni a gyerekei vizsgálatán az orvossal és a 

gyerekekkel. És én mondtam neki, tudják, hogy „ez nem így működik”. 

Tudják, „az orvos egyedül beszél a gyerekekkel”. „Te nem mehetsz be.” 

És ő azt mondta: „Biztos vagyok abban, hogy Gavin jól fogja előadni a 

sztorit, de nem vagyok biztos abban, hogy Star emlékezni fog arra, amit 

gyakoroltunk és amit mondtam neki, hogy mondjon. [3] 

 

A gyerekekről Holzer azt is mondta, hogy „Eljöttek az irodámba. Általában bizonyos 

időközönként felbukkantak és a gyerekek eljöttek az irodámba, az ölembe ültek, 

rajzoltak nekem, mondogatták nekem, hogy mennyire szeretnek, írtak nekem kis 

üzeneteket és kitűzték a faliújságomra és olyanokat mondtak, hogy milyen nagyszerű 

vagyok és hogy mennyire segítem a családjukat.” [3] Ez tükrözi a viselkedésüket  

Michael Jacksonnal és más hírességekkel, amivel próbálták megnyerni a szimpátiájukat 

és támogatásukat.  

 

Holzer vallomásában az is elhangzott, hogy körülbelül három-négy hónappal a 

vallomását megelőzően Janet Arvizo felhívta őt a semmiből és azt mondta neki, hogy 

szeretne a barátja lenni. [3] 

 

Segély-csalás 
 

Janet Arvizo nemcsak a J.C. Penney-ügyben hazudott, hanem segély-csalást is 

elkövetett, amikor felvett összesen 18 782 dollár segélyt azt állítva, hogy rászoruló. 

Mindeközben elmulasztotta a hatóságok felé feltárni azt a tényt, hogy nem sokkal 

korábban kapott 152 500 dollárt a J.C. Penney-től peren kívüli megállapodás 

formájában és hogy volt a bankszámláján is 30 000 dollár. Az ellene szóló bűnvádi 

beadvány szerint Janet Arvizo ezen csalásokat – beleértve azt is, hogy hazudott eskü 

alatt - 2001. november 15. és 2003. március 31. között követte el. Tehát a kezdete 

mindössze két hónappal a J.C. Penney-vel kötött megállapodás utánra esik és mintegy 

hat hónappal azutánra, hogy ő és David Arvizo különváltak, azaz ezt nehéz lenne 

Davidre fognia. [5] 

 

Jackson tárgyalása során azonban az esküdtszéket minderről nem informálták, mivel 
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Janet Arvizo élt az amerikai alkotmány ötödik kiegészítése által biztosított jogával (a 

hallgatás joga) ebben a kérdésben és a vád és a védelem megállapodott egymással arról, 

hogy erről nem fogják kérdezni az esküdtek jelenlétében. 

 

Mindazonáltal 2005. augusztus 23-án, alig több, mint két hónappal Jackson felmentése 

után, Janet Arvizo ellen vádat emeltek öt rendbeli segély-csalás és hamis tanúzás miatt 

[5]. Arra a kérdésre, hogy bűnösnek vagy nem bűnösnek vallja-e magát a „no contest” 

(„nem vitatom”) lehetőséggel válaszolt. Ez technikailag ugyan nem jelenti a bűnösség 

elismerését, ám mégis azt jelenti, hogy a vádlott elismeri a vádiratban megfogalmazott 

vádak igazságtartalmát. A "bűnös" és "no contest" között jogtechnikai különbségek 

vannak csupán. Janet Arvizót végül bírság megfizetésére és közérdekű munka 

végzésére ítélték.  Miután ezzel végzett, 2007-ben a bűncselekményről szóló ítéletét 

szabálysértésre csökkentették [6]. 
 
 

Manipuláció és szélhámosság 
 

Az Arvizo családnak egyébként is hosszú története van a szélhámossággal, csalással és 

manipulatív viselkedéssel. 

 

2005. május 24-25-én Jackson tárgyalásán a védelem 

tanújaként jelent meg Chris Tucker színész, komikus, hogy 

vallomást tegyen az Arvizo családról szerzett 

tapasztalatairól. (Tuckert nálunk leginkább a 

Csúcsformában című filmekből ismerhetik a nézők, 

amelyekben ő volt az egyik főszereplő Jackie Chan mellett.) 

Jóval azt megelőzően, hogy Michael Jackson egyáltalán 

képbe került volna, Tucker a Laugh Factory nevű komikus 

klubban találkozott az Arvizo családdal, ahol az apa, David 

Arvizo odament hozzá és elmondta neki, hogy hamarosan 

jótékonysági rendezvényt tartanak a fiáért, aki rákban 

haldoklik. Tucker a jótékonysági rendezvényen találkozott 

Gavinnel. A színész megsajnálta a fiút és barátságot kötött a 

családdal. Néhány nappal a jótékonysági rendezvény után 

Gavin felhívta Tuckert telefonon és azt mondta neki, hogy 

nem sikerült pénzt gyűjteniük a rendezvényen, így pénzre lenne szükségük ahhoz, hogy 

tudják fedezni az orvosi számláit. Emiatt Tucker pénzt utalt Gavin alapítványának a 

számlájára. [8] 

 

Utólag azonban kiderült, hogy nem volt igaz, hogy a család nem gyűjtött pénzt a 

jótékonysági rendezvényen. Jackson tárgyalásán Gavin elsimerte, hogy sikerült 

összegyűjteniük a pénzt, azonban azt tagadta, hogy pénzt kért volna Tuckertől azzal, 

hogy azt mondta neki, hogy nem gyűjtöttek pénzt.  

 

Kérdés: Emlékszel arra, hogy azt mondtad Chris Tuckernek, hogy nem 

sikerült pénzt gyűjtenetek a jótékonysági rendezvényen? 

 

Gavin Arvizo: Nem. Melyik jótékonysági rendezvényen? 

 

Kérdés: A Laugh Factory-ban érted tartott jótékonysági rendezvényen. 

 
Chris Tucker 
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Gavin Arvizo: Nem, hiszen gyűjtöttünk pénzt a Laugh Factory-ban. 

 

Kérdés: Igen. Szóval sosem mondtad azt Chris Tuckernek, hogy „nem 

gyűjtöttünk pénzt a jótékonysági rendezvényen”? 

 

Gavin Arvizo: Miért mondtam volna, amikor gyűjtöttünk? Soha nem 

mondtam ilyet. 

 

Kérdés: Emlékszel olyanra, hogy pénzt kértél Chris Tuckertől? 

 

Gavin Arvizo: Nem. [7] 

 

Tucker azonban teljesen máshogy emlékezett a történtekre. 

 

Chris Tucker: Néhány nappal később megkértek arra, hogy adjak pénzt, 

mert nem sikerült pénzt gyűjteniük. Semmi pénzt nem gyűjtöttek. Így 

adtam. Átutaltam egy kis pénzt az alapítványuknak.  

 

Kérdés: Oké. Ki mondta önnek, hogy semmi pénzt nem gyűjtöttek a 

jótékonysági rendezvényen?  

 

Chris Tucker: Gavin mondta, és az apja… nos, Gavin mondta nekem. 

Gavin mondta nekem.  

 

Kérdés: Tehát Gavin azt mondta önnek, hogy egy petákot sem gyűjtöttek 

azon a jótékonysági rendezvényen? 

 

Chris Tucker: Igen, azt mondta, hogy semmi pénzt nem gyűjtöttek és hogy 

szükségük van pénzre. Ők nem tudtak… tudják, szükségük van pénzre. 

Így… 

 

Kérdés: És ön átutalt egy kis pénzt?  

 

Chris Tucker: Igen, átutaltam egy kis pénzt. 

 

Kérdés: Tudja, hogy mennyit küldött nekik? 

 

Chris Tucker: Valószínűleg úgy 1500 dollárt vagy többet. [8] 

 

Tucker arról is tanúvallomást tett, hogy mivel sajnálta Gavint, így elvitte őt és a 

családját a Knotts Berry Farm vidámparkba, vásárolni valamint sportmérkőzésekre. 

2001-ben a család meglátogatta őt Las Vegasban a Csúcsformában 2 forgatásán. Tucker 

elmondta, hogy arra számított, hogy csak néhány napig maradnak, de sokkal tovább 

maradtak, egy vagy két hétig, s mindezt Tucker költségén. A gyerekek nagyon 

fegyelmezetlenek voltak, állandóan zavarták a munkát a forgatáson, így Tucker 

munkatársai végül megkérték a színészt, hogy tartsa távol őket. [8]  
 

Ezen a forgatáson történt, hogy Gavin közölte Tuckerrel, hogy megvan neki Michael 

Jackson telefonszáma, s mivel tudta, hogy Tucker az énekes nagy rajongója, így 
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felajánlotta neki, hogy telefonon felhívja neki és meg is tette. Ez volt az első alkalom, 

hogy Tucker és Jackson beszélt egymással. [8.] 

 

Jackson felajánlotta nekik, hogy látogassanak el Neverland nevű farmjára. Tucker és az 

Arvizo család ezt számos alkalommal meg is tette a következő két év során, beleértve 

azt is, hogy ott rendeztek meg egy születésnapi partit Tucker kisfiának, ám maga 

Jackson szinte sosem volt ott ezen alkalmakkor.  

 

Vallomásában Tucker „mesterkéltnek”, „okosnak” és „ravasznak” írta le Gavint, míg 

Gavin öccsét, Start „egyértelműen ravasznak”. Mindez ellentétben állt naiv, ártatlan és 

jóravaló kisgyerekek imázsával, amivel a vád próbálta ábrázolni őket. Tucker 

kijelentette, hogy úgy érezte a gyerekek arra használták Gavin betegségét, hogy 

érzelmileg manipulálják őt,  de megpróbálta figyelmen kívül hagyni ezt az érzést, mivel 

sajnálta Gavint.  

 

Kérdés: Kérem magyarázza el mit ért ez alatt! 

 

Chris Tucker: [Gavin] nagyon okos volt, időnként ravasz, de ezt mindig 

figyelmen kívül hagytam, mert sajnáltam. De tudtam, hogy… egy 

kisgyerek volt, de ravasz volt. És a testvére Star egyértelműen ravasz volt. 

 

Kérdés: Amikor azt mondja „ravasz” – kérem magyarázza el, hogy ezt 

hogy érti. 

 

Chris Tucker: Mindig olyanokat mondtak, hogy „Chris, hadd legyen ez az 

enyém. Hadd legyen ez az enyém. Hadd kapjam meg ezt. Légyszi, nem 

érzem jól magam.” – ilyen dolgok.  

És tudtam, hogy ez már egy kicsit túlzás, de mindig azt mondtam: „De hát 

beteg”, tudják, „sok problémája van, családi problémák”, így mindig 

átnéztem ezeken. [9] 

 

A színész azt is mondta, hogy úgy érezte a legszívesebben átkutatná Star zsebeit, 

mielőtt elmentek az otthonából, amikor meglátogatták őt.  

 

Kérdés: Mikor kezdte el úgy gondolni, hogy Gavin ravasz? 

 

Chris Tucker: Amikor azzal jöttek hozzám, hogy több pénzt kérnek. 

Tudtam, hogy… tudják… tudom… sok gyerekkel találkoztam és tudom, 

hogy ő… ő… azok az apró dolgok, amiket mondott. És Star 

mindenképpen. Star mindig olyanokat mondott, hogy „túl sok cuccod 

van”. És „nincs szükséged neked ennyi cuccra”. És… de én ezt mindig 

figyelmen kívül hagytam, mert azt gondoltam segítek egy rákos gyereken 

és hogy ez erről szól, tudják. De Star mindig ravasz dolgokat mondott és 

mindig… ellenőriznem kellett… majdnem ellenőriznem kellett a zsebeit, 

mielőtt elment a házamból, mert én nem igazán… nem igazán bíztam 

benne. De mindig naiv voltam, mert azt gondoltam, hogy jó dolgot teszek. 

[9] 

 

Tucker azt is vallotta, hogy 2003 februárjában, közvetlenül azután, hogy a Bashir-

interjú adásba került, Gavin felhívta őt telefonon és arról panaszkodott, hogy nem 



 62 

tudnak kimozdulni otthonról, mivel a média vadászik rájuk. A fiú azt mondta, hogy 

szeretnének elmenni Kaliforniából egy időre és hogy meg akarják találni Michael 

Jacksont. Tucker épp tervezett egy látogatást a testvéréhez Miamiba, így felajánlotta az 

Arvizo családnak, hogy bérel egy repülőgépet és elviszi őket is magával Miamiba, ahol 

Jackson is éppen tartózkodott akkor. Tucker elmondta, hogy az egész család izgatottan 

várta, hogy ismét találkozhatnak Michael Jacksonnal. [8.] 

 

Tucker elmondta, hogy amikor megérkeztek Miamiba, félrevonta Jacksont és 

figyelmeztette őt az anyával, Janet Arvizóval kapcsolatban, mivel neki akkor már 

gyanús volt a nő és rossz érzései voltak a családdal kapcsolatban. Tucker növekvő 

gyanúját a családdal kapcsolatos saját tapasztalatai táplálták. Például az Arvizo 

gyerekek felhívták és azt mondták neki, hogy nem tudnak otthonról kimozdulni és hogy 

ahhoz, hogy ezt megtehessék szükségük van egy autóra. Tucker kölcsönadott nekik egy 

Toyota furgont, ám Arvizóék nem sokkal később elvesztették a kulcsait és elkezdték 

Tucker barátnőjét, Azja Pryort hívogatni azzal, hogy adjon nekik pótkulcsokat. Addigra 

már Tucker gyanakodott a család motivációit illetően, így inkább megpróbált lassan 

kifarolni a velük való kapcsolatból. Ezért a barátnőjét is arra utasította, hogy ne adja 

oda nekik a kulcsokat.  

 

Tucker leírt egy furcsa, zavarba ejtő jelenetet is az anyával kapcsolatban, amikor 

először odaadta neki a furgon kulcsait. Azt is hozzátette, hogy az a tény, hogy a család 

ragaszkodott ahhoz, hogy „testvérnek” nevezze őt, nagyon kényelmetlen volt a 

számára, mert úgy érezte, hogy átléptek egy bizonyos határt.  

 

Chris Tucker: Ez volt az a pont, amikor.. amikor odaadtam neki (Janet 

Arvizónak) ezt a furgont kölcsönbe, de nagyon kényelmetlen volt 

számomra, hogy amikor át akartam adni neki ő elkezdett hisztérikusan 

sírni, mint… nem normális módon, hanem mintha valami baj lenne vele. 

És én nagyon, nagyon… valami a szellememben azt súgta, hogy ez nincs 

rendben és úgy éreztem… azt mondtam „Ó, túl messzire mentem”, 

mivel… és tudtam, hogy valami mentálisan nincs rendben vele. Így 

odaadtam a kulcsokat. De nem éreztem… egyáltalán nem éreztem jól 

magam ezzel kapcsolatban.  

 

[…] 

 

Kérdés: Emlékszik rá, hogy mit mondott? 

 

Chris Tucker: Ő csak, tudják, „Chris, olyan vagy, mintha a testvérem 

lennél” és a „testvér” dolog újra és sírt és csak hisztérikusan sírt, meg 

ilyenek. És én azt gondoltam: „Valami… valami itt nem stimmel”, tudják. 

[9] 

 

Tucker vallomása arról, hogy a család elkezdte őt „testvérnek” hívni azért releváns, 

mert ez rámutat arra, hogy Arvizóéknak szokása volt azon hírességeket, akikkel 

összebarátkoztak „testvérnek” vagy „apának” hívni – valószínűleg, hogy ezzel is 

manipulálják őket érzelmileg. Azért van ennek jelentősége, mert egy ponton a vád és a 

média megpróbálta azt sugallni, hogy az a tény, hogy Gavin és Star „apának” hívta 

Jacksont az általuk küldött levelekben és képeslapokon, amikkel bombázták a sztárt, 

valamiképpen Jackson hátsó szándékait jelzik a gyerekekkel. Azonban a család több 
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hírességet is ilyen nevekkel illetett. Sőt, Tucker elmondta azt is, hogy amikor 

megérkeztek abba a szállodába Miamiban, ahol Jackson tartózkodott, Janet Arvizo és a 

gyerekei állandóan „testvérnek” szólították őt és „apának” Jacksont, amitől Tuckernek 

ismét rossz érzései támadtak, mert úgy vélte ez már túl sok.  

 

Kérdés: Emlékszik olyanra, hogy Janet azt mondta Michael Jacksonról, 

hogy ő az apa a családjában? 

 

Chris Tucker: Ó, igen. Ó, igen.  Ez közvetlenül azelőtt volt, hogy 

bementünk a szobába. És ő hisztérikusan… ugyanaz a dolog. Michael az 

apa. Én a testvér. És ekkor volt, hogy… ekkor mondtam azt Michaelnek. 

Félrevontam a szobába és próbáltam beszélni vele. Azt mondtam: 

„Valami nem stimmel”. Mert én addig sosem töltöttem sok időt Janet 

Arvizóval. Eljöttek a házamba, aztán Miamiba. És azt mondtam: „Mike, 

valami itt nincs rendben”.  

 

Kérdés: Emlékszik arra, hogy Miamiban Gavin mondott-e valamit arról, 

hogy Michael Jackson az apa? 

 

Chris Tucker: Igen.  

 

Kérdés: És mit mondott Gavin? 

 

Chris Tucker: Ugyanazt a dolgot ismételte meg. Az volt… az volt…hogy 

az anya azt mondta „apa”,  majd Gavin is azt mondta, hogy „apa” és azt 

mondta, hogy én meg a testvér vagyok és az egész elkezdett egy kicsit túl 

sok lenni. [9] 

 

Ezután Tucker fokozatosan eltávolodott a családtól.  

 

Egy másik komikus, akivel az Arvizo család barátságot 

kötött George Lopez volt. Lopezt 2005. március 28-án 

hívták a tanúk padjára, mint a Vád tanúját, ennek ellenére a 

vallomása Jacksonnak volt jó. Lopez elmondta, hogy először 

a Laugh Factory-ban találkozott az Arvizo családdal, 

akárcsak Chris Tucker. Amikor Gavin megbetegedett rákban, 

az anya, Janet Arvizo felhívta őt telefonon, hogy informálja 

erről. Lopez elment a kórházba meglátogatni Gavint. A 

látogatása alatt az apa, David Arvizo arról panaszkodott neki, 

hogy nincs pénzük és onnantól fogva Lopez rendszeresen 

adott kisebb pénzösszegeket és ajándékokat a családnak, 

hogy segítse őket, egy alkalommal pedig elvitte őket 

vásárolni. A Vád megpróbálta hangsúlyozni, hogy az apa, 

David Arvizo volt az, aki pénzt kért tőle, nem az anya, Janet 

Arvizo.  

 

Lopez elmondta továbbá, hogy David Arvizo megkérte, hogy szervezzen Gavin 

számára egy jótékonysági gyűjtést a Laugh Factory-ban, de ekkorra már úgy tűnt Lopez 

számára, hogy az egész régen nem Gavin egészségéről szól, hanem a pénzről.  

 

 
George Lopez 
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Kérdés: Mit kért öntől [David Arvizo]? 

 

George Lopez: Arra kért, hogy gondoskodjak egy jótékonysági gyűjtésről 

Gavin számára, amit több, mint boldogan megtettem. De azután kezdett 

úgy tűnni számomra, hogy ez az egész már nem Gavinről szól. Én mindig 

azzal törődtem, hogy Gavin hogy van és hogy érzi magát. Engem nem a 

pénz érdekelt. De úgy tűnt számomra, hogy David Arvizót jobban 

érdekelte a pénz, mit a fia.  

 

Kérdés: Rendben. Dolgozott akkoriban David az ön tudomása szerint? 

 

George Lopez: Tudomásom szerint nem hiszem, hogy dolgozott. 

 

Kérdés: Kifejezte ön felé [David] valaha az aggodalmát a biztosításukkal, 

az egészségbiztosításukkal kapcsolatban? 

 

George Lopez: Mindig azt hitették el velem, hogy egyáltalán nincs 

biztosításuk. [10] 

 

(Kiemelés hozzáadva.) 

 

A Vád ismét azt próbálta hangsúlyozni, hogy David Arvizo kérte ezeket a dolgokat, 

nem Janet – mintha Janet Arvizo ne lett volna maga is részese bizonyítottan ilyen 

manipulációknak és csalásoknak (lásd például az előző fejezetet a segély-csalásról, 

vagy lentebb Connie Keenan vallomását).  

 

Lopez vallomásának miszerint elhitették vele, hogy a családnak nincs biztosítása amiatt 

van jelentősége, mert – amint lentebb látni fogják – valójában a családnak jó 

egészségbiztosítása volt, amely fedezte Gavin összes orvosi kiadását. Tehát valójában 

nem volt szükségük arra a pénzre, amit hírességektől és jótékonysági gyűjtések 

keretében kéregettek azzal a hazugsággal, hogy nincs biztosításuk és szükségük van a 

pénzre ahhoz, hogy fedezni tudják Gavin orvosi kiadásait. A Jackson ügyvédje,  

Thomas Mesereau által lefolytatott keresztkihallgatáson Lopez azt is elmondta, hogy a 

család sosem említette neki, hogy peren kívüli megállapodást kötött a J.C. Penney-vel 

[10]. 

 

Lopez elmondása szerint David Arvizo nyomás alá helyezte őt, hogy szervezze meg a 

jótékonysági gyűjtést és egy idő után „elég agresszívvé” vált. Állandóan hívogatta 

Lopezt, hogy mikor kerül már sor a rendezvényre és hogy mennyi pénzt fognak vele 

keresni. Utoljára Lopez akkor találkozott David Arvizóval, amikor utóbbi egy étterem 

előtt odament hozzá és „agresszíven megkérdezte, hogy mi van a jótékonysági 

rendezvénnyel. És mondtam neki, hogy nem gondolom, hogy meg fog történni. És ő azt 

mondta ’Hogy érted azt, hogy nem fog megtörténni?’ És én azt mondtam: ’Nem úgy néz 

ki, hogy meg fog történni.’ És ő… megváltozott a hanghordozása és szóváltás alakult ki 

közöttünk és akkor láttam utoljára.” [10] 

 

A vallomásában Lopez leírt egy másik incidenst is, amikor Gavin a házában hagyta a 

pénztárcáját – egy olyan szobában ahová egyébként be sem szabadott volna mennie. 

Lopez megtalálta és visszavitte az Arvizo családnak, de később megtudta, hogy David 

Arvizo azt mondta közös barátjuknak, Jamie Masadának, hogy Lopez ellopott belőle 
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300 dollárt. Lopez vallomása szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy megszakította 

kapcsolatát a családdal. A keresztkihallgatás során Lopez elmondta, hogy Masada 

kompenzálta David Arvizót az „ellopott” 300 dollárért, ami feldühítette Lopezt, mert 

úgy érezte, hogy Masada inkább hisz Arvizóéknak, mint neki. [10] 

 

Lopez továbbá azt is elmondta, hogy Gavin és Star sokszort kérte őt, hogy vegyen nekik 

ajándékokat és az apa, aki ott volt velük, sosem lépett közbe, hogy leállítsa őket. [10]  

 

A lopással való megvádolása mellett, Lopez másik oka arra, hogy megszakítsa 

kapcsolatát a családdal az volt, hogy David Arvizo „undokká” vált, amikor Lopez 

felesége konfrontálódott vele azzal kapcsolatban, hogy állandóan pénzt kér. Lopeznek 

magának is volt egy heves szóváltása David Arvizóval és aztán Lopez teljesen 

megszakított az Arvizo családdal minden kapcsolatot.  

 

Kérdés: Oké. David megpróbált bűntudatot kelteni önben akkor, hogy 

nem segít Gavinnek, igaz?  

 

George Lopez: Um, igen. Akkor, május 5-én azt tette. 

 

Kérdés: És ön gyakorlatilag azt mondta neki, hogy ő egy zsaroló, igaz? 

 

George Lopez: Igen.  

 

Kérdés: Nem volt egy kellemes beszélgetés, igaz? 

 

George Lopez: Nem volt az. 

 

Kérdés: Oké. 

 

George Lopez: És én nem szoktam ilyen nagy szavakat használni, tudják. 

 

(Nevetés.) 

 

Kérdés: Rendben. Miután ön zsarolónak nevezte őt, mi történt? 

 

George Lopez: Tudják, elég… ez egy elég heves szóváltás volt. És aztán ő 

elment. És tudják… őszintének kell lennem önökkel, azután, május 5. után 

semmilyen beszélgetésem nem volt többé Gavinnel vagy bárkivel az 

Arvizo családból. [10] 

 

Egy másik komikusnak, Jay Lenónak mindössze egy rövid kapcsolata volt 

Arvizóékkal mielőtt elvágta őket magától. Leno 2005. május 24-én tett vallomást 

Jackson tárgyalásán és elmondta az esküdteknek, hogy körülbelül 2000-ben egy 

komikus kolléganője, Louise Palanker megkérte arra, hogy hívjon fel a kórházban egy 

rákos kisgyereket, Gavin Arvizót. Leno megtette és egyetlen alkalommal telefonon 

beszélt Gavinnel, az öccsével Starral, valamint az anyjukkal, Janettel. Leno 

megjegyezte, hogy a fiú „túlságosan dagályosan beszélt egy 12 éveshez képest” [11], 

és túlzásokba esett Leno dicséretével. Úgy érezte, hogy Gavin túlságosan felnőttesen 

beszél. A vallomása szerint még mondta is Palankernek később, hogy „Mi a sztori 

ezzel? Ez… ez nem úgy hangzik, mint egy 12 éves. Úgy hangzik, mint egy felnőtt.”  



 66 

Leno hozzátette: „Úgy tűnt… azt hiszem úgy fogalmaztam, hogy ’olyan, mintha előre 

megírták volna neki a beszédét’. És [Palanker] azt mondta nekem, tudják, hogy ’ő csak 

egyszerűen így beszél. Komikus akar lenni, ezért leír mindent, mielőtt elmondja és aztán 

felolvassa’. És én azt mondtam: ’Ó, oké’. Nos, akkor úgy tűnt ez értelmes magyarázat.” 

[11] Ezután Gavin elkezdte üzenetekkel bombázni Lenót és próbált ismét kapcsolatba 

kerülni vele, de Leno szerint ezt ő szokatlannak találta egy gyerektől. Bosszantották 

Gavin üzenetei és megkérte Palankert, hogy állítsa le és ezzel véget is ért rövid 

kontaktusa a családdal. Személyesen sosem találkozott velük.  [11] 

 

Noha Arvizóék sokszor úgy tettek vagy egyenesen azt mondták embereknek, hogy 

szükségük van pénzre ahhoz, hogy fedezni tudják Gavin orvosi számláit, a valóságban a 

családnak volt egészségbiztosítása, amely fedezte Gavin összes orvosi költségét. Ez 

azonban nem gátolta meg őket abban, hogy Gavin betegségét felhasználva 

megpróbáljanak pénzt kicsikarni nemcsak hírességektől, hanem hétköznapi emberektől 

is. 

 

2005. május 23-án Connie Keenan, El Monte városának helyi újságja, a Mid Valley 

News szerkesztője lépett a tanúk padjára és elmondta, hogy Janet Arvizo hogyan 

manipulálta a lapját és olvasóit annak érdekében, hogy pénzt csikarjon ki belőlük. 

Elmondta, hogy 2000-ben egy napon Janet Arvizo felhívta őt és megkérte arra, hogy 

tegyen be a lapba egy sztorit Gavin betegségéről és kérje meg az olvasóit, hogy 

adakozzanak a számára. Keenan eleinte nem volt biztos abban, hogy lehozza-e a sztorit, 

mert nem vágott a lap profiljába, de végül rábízta egy gyakornokra, Christie Causerre, 

hogy írjon róla egy cikket, bár már akkor gyanús volt a számára az az összeg, amit Janet 

Arvizo állított Gavin kezelésének a költségeiről. Például azt állította, hogy egyetlen 

kemoterápiás injekció 12 000 dollárba kerül. A sztori megjelent az újságban, de nem 

sokkal később Janet Arvizo ismét arra kérte őket, hogy hozzák le megint, mert nem 

sikerült elég pénzt gyűjteniük az első cikkből. Keenan néhány hónappal később felhívta 

telefonon a Kaiser Permanenete Kórházat, ahol Gavint kezelték és megtudta, hogy 

Arvizóék „átverték” őt és az olvasóit – ahogy ő fogalmazott -, ugyanis Gavin orvosi 

költségeit teljes egészében fedezte az egészségbiztosításuk. [12]  

 

Janet Arvizo a 2005-ös vallomásában elismerte, hogy minden orvosi költségüket 

fedezte a biztosítás, de azt tagadta, hogy tudatában lett volna annak, hogy bárki 

adakozott volna a számukra azért, hogy fedezzék az orvosi költségeiket. Amikor a Mid 

Valley News felé intézett kéréséről kérdezték kitérő és homályos válaszokat adott.   
 

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Felvett ön több ezer dollárt arról 

a bankszámláról? 

 

Janet Arvizo: Igen, persze, hogy felvettem.  

 

Mesereau: Ebből a pénzből fordítottak valamennyit orvosi költségekre? 

 

Janet Arvizo: Nem, nem volt szükség arra, hogy a kórházi orvosi 

költségekre fordítsuk, hiszen mindent a Kaiser biztosító fizetett.  

 

Mesereau: Oké. Tudatában volt ön annak, hogy bárki pénzt adományozott 

arra a bankszámlára, hogy segítsen az orvosi költségek fedezésében? 
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Janet Arvizo: Nem.  

 

Mesereau: Nos, ön elmondta az esküdtszéknek, hogy valakinek azt mondta 

a Mid Valley News-nál, hogy egy kezelés 1200 dollárba* kerül, igaz? 

 

Janet Arvizo: És én ezt kifejeztem neki… hogy hála Istennek a családunk 

sok csodát átél és hogy ezek a költségek fedezve vannak. 

 

Mesereau: És ön sosem említette azt a szót ennek a személynek, hogy 

„kemoterápia”, igaz?  

 

Janet Arvizo: Azt hiszem említettem. Ez egy… egy kis sztori volt a fiam 

betegségéről.  

 

Mesereau: Említette ön valaha a kemoterápia költségét Miss Causernek? 

 

Ron Zonen (ügyész): Tiltakozom. Már egyszer megkérdezték és válaszolt. 

 

Bíró: Elutasítom. Válaszolhat.  

 

Janet Arvizo: Azt hiszem, amit mondtam az egy történet volt a csodákról, 

amiket átéltünk. Ennyi. [13] 

 

(* A vallomásában Janet Arvizo korábban azt állította, hogy azt mondta a Mid Valley 

News-nak, hogy egy kemoterápiás injekció 1200 dollárba kerül, nem pedig 12 000 

dollárba, azonban Connie Keenan a vallomásában határozottan állította, hogy Janet 

Arvizo 12 000 dollárt mondott, sőt a vallomása előtt Keenan le is ellenőrizte a Christie 

Causer által a Janet Arvizóval folytatott interjúról készült hangfelvételt, hogy biztos 

legyen  benne.) 
 

Jóravaló, ártatlan, naiv gyerekek?  
 

A Vád megpróbálta jóravaló, 

ártatlan kisgyermekekként 

ábrázolni Gavin és Star 

Arvizót, akik naivak voltak a 

szexualitást illetően, sosem 

káromkodtak és sosem ittak 

alkoholt mielőtt Jackson 

állítólag megrontotta őket. 

Gavin és a vádat képviselő 

ügyészek sokat hangsúlyozták 

Gavin és a családja 

vallásosságát is. Úgy tűnik 

ezzel próbálták érzelmileg 

befolyásolni a feltehetőleg 

inkább konzervatív 

beállítottságú Santa Barbara-i esküdteket, valamint az amerikai közvélemény vallásos 

érzelmeire apellálni. Azonban amint egyre több és több vallomást hallottunk a család és 

a gyerekek múltjáról és viselkedéséről, egyre nyilvánvalóbbá vált ennek az 

 
Star és Gavin Arvizo 
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ábrázolásnak a hamissága.  

 

Az előző fejezetekben már olvashattak azokról a hazugságokról, változó sztorikról, 

amiket ezek a gyerekek és az anyjuk probléma nélkül meséltek eskü alatt a Jackson-ügy 

során és amelyek már önmagukban is megkérdőjelezhetővé teszik ezt a „jóravaló” 

ábrázolást, de még több dolgot el lehet mondani arról, hogy az Arvizo fiúk valóban 

olyan ártatlanok, naivak és jóravalók voltak-e, mint amilyennek lefestették magukat, 

valamint amilyennek a Vád lefestette őket.  

 

A Változó vádak és ellentmondások című fejezetben olvashattak arról, hogy Gavin 

eredetileg azt állította, hogy a nagyanyja mondta neki azt, hogy a férfiaknak 

maszturbálniuk kell, különben nőket erőszakolhatnak meg. Később, mire az ügy a 

bíróságra ért, Gavin már azt állította, hogy ezt Michael Jackson mondta neki és amikor 

Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau elkapta ezt az ellentmondást, Gavin úgy próbált 

kimászni belőle, hogy azt állította mind Jackson, mind a nagyanyja pont ugyanazt 

mondta neki. Ez azért fontos, mert Gavin sztorija szerint Jackson ezekkel a szavakkal 

vezette őt be a maszturbálásba és a molesztálásba. Azt is állította, hogy mielőtt Jackson 

bevezette volna a maszturbálásba és a pornográfiába neki fogalma sem volt ezekről a 

dolgokról és úgy tett, mintha egy szexuálisan teljesen fogalmatlan kisfiú lett volna 

mielőtt Jackson állítólag megrontotta 13 évesen. Azonban többen, akik az Arvizo 

családot ismerték, teljesen másképp emlékeztek rájuk, s ezek a beszámolók cáfolták a 

„naiv kisfiúk” narratívát az Arvizo fiúkról.   

 

Carol Lamere mind Michael Jacksont, mind Arvizoékat éveken át ismerte, egymástól 

teljesen függetlenül, mielőtt Arvizóék egyáltalán találkoztak volna az énekessel. 

Jacksonnak fodrászként dolgozott. Ettől teljesen függetlenül találkozott Arvizóékkal 

még az 1990-es évek közepén, amikor Janet Arvizo táncórákra iratta be a gyerekeit egy 

stúdióba, amely Lamere egyik barátjáé, Arlene Kennedy-é volt.  

 

Magánnyomozóknak 2004-ben adott interjúkban többek között azt mondta, hogy az 

Arvizo gyerekeknek komoly viselkedési problémáik voltak évekkel azt megelőzően, 

hogy egyáltalán találkoztak volna Jacksonnal. Konkrétan Star Arvizóról azt mondta, 

hogy egy „kanos kis kilencéves” volt és elmondta, hogy a fiú már abban az életkorban 

felnőtt nőkkel flörtölt „természetellenes módon”. Felidézett egy alkalmat egy 

étteremben, amikor Star megpróbálta felszedni a pincérnőt azzal, hogy 5 dollár 

borravalót adott neki. Ezután Star követelte a pincérnő telefonszámát, dührohamot 

kapott, amikor a nő visszautasította, majd visszakövetelte a pénzét. Lamere azt is 

elmondta, hogy Star belé is belé volt esve. [14] 

 

Lamere elmondta továbbá, hogy 2000-ben az Arvizo fiúk nővére, Davellin egy ideig 

nála lakott, mivel nem jött ki jól az anyjával. Davellin mesélt neki arról, hogy az anyjuk 

fizikailag bántalmazta, bolti lopásra és hazudozásra kényszerítette őket – többek között 

azt kellett állítaniuk, hogy az apjuk, David szexuálisan molesztálta Davellint. Lamere 

„kiképzett csalókként” jellemezte az Arvizo gyerekeket. [14]  
 

Michael Jackson két fiatal unokatestvére, Simone és Rijo Jackson (testvérek) gyakran 

Neverlanden tartózkodtak, amikor Arvizóék ott voltak 2003 február-márciusában. Rijo 

akkor 10, Simone 14 éves volt. Rijo a 2005-ös tárgyaláson vallomásában elmondta, 

hogy egy alkalommal, amikor Gavinnel és Starral volt a vendégszobájukban az Arvizo 

fiúk (akik 2-3 évvel idősebbek voltak Rijónál) egy felnőtt műsort néztek a TV-ben, 
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amiben meztelen nők szerepeltek, s közben elkezdtek maszturbálni a takaró alatt. Rijót 

is arra biztatták, hogy csatlakozzpn, de ő inkább elszaladt. [15] Rijo arra is emlékezett, 

hogy az Arvizo fiúk egyfolytában a lányokról beszéltek. [14]   
 

Rijo vallomásában elmondta továbbá, hogy tanúja volt annak, hogy az Arvizo fiúk 

pénzt és egyéb dolgokat loptak el a birtok menedzserének, Jesus Salasnak az irodájából 

és egy fiókból, ahol a szakács tartotta a dolgait. [15] Rijo szerint az Arvizo fiúk a 

birtokon különféle ajtókat nyitó kódokat is úgy találták meg, hogy átkutattak fiókokat 

és különféle papírokat. Így találták meg többek között a borospince ajtaját nyitó kódot 

is. Rijo elmondta, hogy rendszeresen látta az Arvizo fiúkat bemenni a borospincébe, bár 

azt nem tudta megmondani, hogy ittak-e, mivel ő sosem tartott velük. Azt is elmondta, 

hogy Gavin és Star többször bement Michael Jackson hálószobájába, amikor az énekes 

nem tartózkodott otthon [14]. 

 

Rijo nővére, Simone 2005-ben arról tanúskodott, hogy látta Gavint és Start bort lopni a 

konyhából. Amikor ezt látta mondta nekik, hogy ezt nem szabad, de azt felelték neki, 

hogy maradjon csendben és ne mondja el senkinek [16]. Michael Jackson nem volt 

jelen [14]. 
 

Rijo és Simone vallomásai ellentmondanak Gavin vallomásának, amiben azt állította, 

hogy sosem ment le a borospincébe és ivott alkoholt anélkül, hogy Jackson jelen lett 

volna.  

Kérdés: Volt valaha olyan, hogy lementél oda és alkoholt ittál anélkül, 

hogy Mr. Jackson jelen lett volna? 

Gavin Arvizo: Nem. [17] 

Vallomásában Gavin azt is állította, hogy mielőtt Jackson állítólag bort adott neki ő 

sosem ivott alkoholt a templomon kívül [18]. 

 

Egyetlen független tanút sem tudtak hozni (tehát valaki olyat, aki nem volt tagja az 

Arvizo családnak), aki azt állította volna, hogy látta Jacksont alkoholt adni az Arvizo 

fiúknak. Ugyanakkor több tanú látta az Arvizo fiúkat alkohollal és a boros pincében 

magukban, anélkül, hogy Jackson ott lett volna.  

Simone arról is vallomást tett egy alkalommal, amikor a medencénél volt, Gavin és Star 

állandóan arra akarta rávenni, hogy vegye le a fürdőruha felsőjét. Amikor erre nem volt 

hajlandó, akkor „Star gyávának nevezett és lekurvázott amiért nem vettem le a felsőmet. 

Hívtam az anyámat és elmondtam neki. Nagyon durvák voltak és nem hagytak békén.” 

[14] Simone anyja, Peaches Jackson hívta Michael Jackson testőrét, Chris Cartert, aki 

továbbadta az információt az incidensről Michael Jacksonnak. Jackson megkérte Start, 

hogy kérjen elnézést Simone-tól. Azt mondta: „Nem kényszeríthetlek, de megkérlek, 

hogy kérj bocsánatot.” [14] Simone szerint Star bocsánatot kért, de ezután mindig 

elkerülte őt. Simone azt is elmondta, hogy tanúja volt annak, hogy egyszer az Arvizo 

fiúk elloptak egy laminált 1000 dolláros bankjegyet Jackson irodájából az íróasztalról. 

[14] 

Gavinnek volt egy e-mail címe az America Online-nál (AOL), gblade2000@aol.com, 

ahol a jelszava „Sexy” volt. [14] 
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Más vendégek és a neverlandi személyzet tagjai szintén tanúi voltak az Arvizo fiúk 

cseppet sem „jóravaló, ártatlan, naiv” viselkedésének.  

Julio Avila, Michael Jackson egy alkalmazottja, aki a neverlandi vidámpark játékainak 

működéséért volt felelős, egy írásbeli vallomásban azt vallotta, hogy az Arvizo fiúkat 

„bajkeverőknek” tartotta és hogy „úgy viselkedtek, mintha az övék lett volna a hely” 

[19]. Elmondta, hogy mind Gavin, mind Star leköpte őt és más alkalmazottakat, a 

ringlispílek tetejéről. A cipőjüket is dobálták az óriáskerékről, s megpróbálták eltalálni 

a személyzetet. Azután is folytatták ezt a viselkedést, hogy több alkalmazott megkérte 

őket, hogy álljanak le. Egy alkalommal a fiúk veszélyes módon maguk indították el az 

egyik ringlispílt, noha ezt nem szabadott volna. Amikor megfeddték őket amiatt, hogy 

felnőtt felügyelete nélkül indították el a gépet, akkor ellenségesek és szarkasztikusak 

voltak. Avila azt is elmondta, hogy látta, amint Star Arvizo a park egyik irányító 

helyiségének a falára írja „Szopd le a faszom”. Avila elmondta továbbá, hogy tanúja 

volt annak, hogy Star pornográf magazinokat vitt a parkba és elrejtette őket különböző 

helyekre, beleértve a park sztereó berendezésének irányító helyiségét. Amikor Avila 

megkérdezte tőle honnan vannak a magazinok Star azt felelte, hogy otthonról hozta 

őket [19].  

Egy másik neverlandi alkalmazott, Maria Gomez 2005. május 16-án tett vallomásában 

elmondta, hogy látott felnőtt magazinokat Star Arvizo hátizsákjában, amikor egyszer a 

vendégházat takarította, ahol a fiúk tartózkodtak [20]. Egy korábbi alkalmazott, Kiki 

Fournier a Vád egyik tanújaként tett vallomást arról, hogy Star Arvizo egy alkalommal 

kést rántott rá a konyhában, bár a nő ezt inkább viccnek fogta fel [21]. Shane Meridith, 

aki biztonsági őrként dolgozott Jacksonnak Neverlanden, vallomást tett arról, hogy 

egyszer látta az Arvizo fiúkat a borospincében egy nyitott üveg borral, ami félig üres 

volt. Nevetgéltek és kacarásztak. Michael Jackson nem volt ott [22]. 

Még az olyan tanúk vallomásai is visszaütöttek Arvizóékra, akiket a Vád azért hívott a 

tanúk padjára, hogy Arvizóék „tisztességes karakterét” támasszák alá velük.  
 

Louise Palanker egy újabb olyan komikus volt, akiket Arvizóék a Laugh Factory-ban 

ismertek meg. A Vád tanújaként, az ügyész Gordon Auchincloss által levezényelt direkt 

kihallgatás során Janet Arvizót és gyerekeit őszinte, becsületes emberekként írta le. A 

Vádnak az volt a stratégiája, hogy minden kevésbé becsületes és védhető dolgot, ami a 

család karakterét megkérdőjelezné, David Arvizóra, az elidegenedett apára hárít és 

megpróbálja Janet Arvizót és a gyerekeket elhatárolni ezektől a tettektől. A narratívájuk 

az volt, hogy David kényszerítette bele egyébként becsületes családját ezen kétes 

dolgokba. Ezt a narratívát azonban cáfolták azon tettek bizonyítékai, amelyek 

egyértelműen csak Janethez és/vagy a gyermekeihez voltak köthetők, s amelyek azt 

mutatták, hogy Janetnek és a gyerekeknek egyáltalán nem kellett ahhoz David 

befolyása alatt lenni, hogy ilyen becstelen tetteket kövessenek el. (Lásd a segély-csalást, 

amelyet Janet azután követett el miután ő és David már külön váltak, Janet tetteit a J.C. 

Penney-ügy során, amiről Mary Holzer is tanúskodott, a gyerekek és az anyjuk 

bizonyítható hazugságait és változó sztorijait a Jackson-ügy során, vagy manipulatív 

viselkedésüket különféle hírességekkel és más emberekkel, még azután is, hogy Janet 

és David már külön váltak.)  

 

Mindazonáltal, a Vád narratívájához hűen, a direkt kihallgatás során Palanker David 

Arvizóra mutogatott, amikor el kellett ismernie bármilyen olyan dolgot, amely rossz 
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fényben tüntette volna fel az Arvizo családot. Például, elmondta, hogy amikor Gavin 

kemoterápiát kapott, ő adott Arvizóéknak 20 000 dollárt azért, hogy kialakíthassanak 

Gavinnek egy steril szobát Gavin nagyanyjánál, amire szüksége volt a gyógyuláshoz. 

Palanker két darab, egyenként 10 000 dolláros csekket írt nekik. Palanker rámutatott, 

hogy David Arvizo volt az, akinek átadta a csekkeket. Azt mondta, hogy a család nem 

helyezte őt nyomás alá azért, hogy pénzt adjon nekik, mindez az ő saját döntése volt, de 

azt is hozzátette, hogy „onnantól kezdve nagyon gyakran” [23] David Arvizo pénzt kért 

tőle olyan dolgokra, mint a lakbér vagy a közüzemi számlák. Palanker szerint David azt 

állította, hogy már elköltötték azt a pénzt, amit korábban adott nekik és több pénzre 

lenne szükségük. Palanker elismerte, hogy nem hitte el, hogy ez igaz, de az volt a 

narratívája és a Vád narratívája, hogy mindennek hátterében csupán David Arvizo állt. 

Palanker elismerte, hogy később megtudta, hogy a család valójában csak 800 dollárt 

fizetett a szoba renoválását elvégző vállalkozónak – pusztán az anyagköltségeit, de 

munkadíjat nem. A vállalkozó ugyanis hiába próbálta behajtani az eredeti szerződés 

szerinti munkadíját Arvizóéktól, s végül úgy döntött, hogy nem ragaszkodik tovább 

hozzá, hanem azt Gavinnek szóló ajándéknak tekinti [23]. 

 

Palanker keresztkihallgatása során azonban kiderült, hogy korábbi rendőrségi 

interjúkban Palanker véleménye Arvizóékról – s nemcsak David Arvizóról – kevésbé 

volt kedvező. Például egy a nyomozók által 2005. január 7-én vele készült interjúban 

Palanker azt mondta, hogy az Arvizo család „kiegyensúlyozatlan” volt és hogy úgy 

érezte „a gyerekek kollaborálnak abban, amit Janet Arvizo mond. Én csak ki akartam 

szállni ebből”. [23] Ezt az egyik 10 000 dolláros csekkjével kapcsolatos kontextusban 

mondta. Érdekes, hogy miért mondta, hogy a gyerekek kollaborálnak abban, amit Janet 

Arvizo mond, ha úgy érezte, hogy David Arvizo volt a szálak mozgatója a csalások 

mögött. Ráadásul a két 10 000 dolláros csekkből származó pénzt Janet Arvizo anyjának  

bankszámláján tartották. Palankernek erről nem volt tudomása, amíg egy a Védelem 

oldalán dolgozó magándetektív nem informálta erről a tárgyalás előtt. Ez is arra utal, 

hogy Janet Arvizo legalább annyira részese volt ezeknek a dolgoknak, mint David 

Arvizo.  

 

Ugyanezen rendőrségi interjúban Palanker olyanokat is mondott, hogy „Ez a család 

annyira őrült, amennyire csak lehet” és „Tudom, hogy Janet kiegyensúlyozatlan. 

Szerintem teljesen bipoláris” valamint „Janetnek pszichológushoz kellene mennie” 

[23]. Azt is elismerte, hogy úgy érezte, hogy a gyerekeket kitanították arra, hogy 

kérjenek tőle egy laptopot ajándékba. 2005 januári rendőrségi interjújában továbbá azt 

is mondta, hogy „ezek az emberek [Arvizóék] hazudni tanítják a gyerekeiket” [23]. A 

tárgyalás során azzal próbálta ennek élét venni, hogy azt mondta ez nem az ő 

véleménye volt Arvizóékról, hanem George Lopezé és feleségéé – mintha ez jobb 

lenne.  
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Ugyanezen interjúban Palanker 

elmondta: „[Arvizóék], ha bármikor 

találkoztak egy hírességgel, akiről 

úgy érezték, hogy fontos, akkor 

elmentek a házába. Képeslapokkal 

és telefonhívásokkal bombázták. 

Először azt gondoltam… miután 

megtudtam, hogy… talán úgy 

tekintettek a hírességekre, mint 

mentőkötélre, ami majd kihúzza 

Janetet a helyzetéből – hogy kihúzza 

abból a helyzetből, amibe 16 évesen 

került.” [23] Ezzel arra utalt, hogy 

Janet Arvizo 16 évesen szült először, 

tinédzserként.  

 

Meg kell jegyezni egy fontos tényt, amely talán magyarázza, hogy Palanker miért 

próbált sokkal kedvezőbb képet festeni Arvizóékról 2005 márciusában a tárgyalás 

során, mint előtte a januári rendőrségi interjújában: Palanker romantikus viszonyba 

került a Vádat képviselő egyik ügyésszel, Ron Zonennel. Néhány évvel később össze is 

házasodtak.  

 

A Vád egy másik tanúja, Cynthia Ann Bell légiutas 

kísérő volt az Xtra Jet International légitársaságnál. A 

Michael Jacksonnal és az Arvizo családdal 

kapcsolatos tapasztalatairól tett vallomást azon az 

úton, amikor a család Jacksonnal együtt repült vissza 

Miamiból Kalifornába 2003 februárjának elején. 

Michael Jacksonon és gyermekein, valamint az 

Arvizo család tagjain (Janet, Gavin, Star és Davellin 

Arvizo) kívül az énekes jó pár ismerőse a gépen 

utazott. A Vád abból próbált valamit építeni, hogy 

Jackson egy üdítős dobozból ivott bort a repülőn és az Arvizo fiúk azt állították, hogy 

Jackson borral itatta őket abból az üdítős dobozból, de Bell arról tanúskodott, hogy 

sosem látott olyat, hogy Jackson alkoholt adott volna a gyerekeknek. Sőt, Bell 

elmondása szerint, valójában Jackson szándéka azzal, hogy üdítős dobozból itta a bort 

éppen az volt, hogy nem akarta, hogy gyerekek lássák, hogy alkoholt iszik. Az énekes 

rendszeresen utazott azzal a légitársasággal és Bell elmondta, hogy gyakran ivott bort a 

repülőn, mivel nagyon ideges volt a repüléstől. Általában „egy műanyag termoszból 

ivott, olyan csésze formájúból” [24] – mondta Bell -, de ezen az úton nem volt ilyen, s 

Bell ötlete volt az, hogy helyette tegyék a bort üdítős dobozba. Bell elmondta, hogy 

sosem látott semmi olyat, hogy Jackson helytelen módon viselkedett volna gyerekekkel. 

Csakis jó dolgokat tudott mondani az énekesről.   
 

Cynthia Ann Bell: Nos, ő nagyon halk szavú, és tipikusan mivel… ő 

nagyon udvarias és nagyon halk szavú, ezért sokszor le kellett térdelnem, 

hogy szemkontaktust teremtsek Mr. Jacksonnal. És, tudják, ő nagyon, 

tudják… gyakran megérintette a karomat, amikor kommunikáltunk. Nem 

úgy értem, hogy valamiféle tapogatózó módon, vagy valamiféle fura 

módon. Csak udvariasan, szemkontaktust teremtve, tudják, így 

 
Ron Zonen ügyész és a Vád egyik tanúja, Louis Palanker, 

akik ma már házasok 

 
Cynthia Ann Bell 
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kommunikálva. 

 

Kérdés: Sosem találta Mr. Jacksont durvának vagy udvariatlannak, igaz? 

 

Cynthia Ann Bell: Abszolút nem. Sem őt, sem a gyerekeit. [24] 

 

Bellnek teljes mértékben ezzel ellentétes benyomásai alakultak ki az Arvizo 

gyerekekről, különösen Gavinről. Gavint úgy jellemezte, hogy „nagyon durva” [24] 

volt és azt mondta: „Az az egyén szokatlanul durva volt, udvariatlan, nagyon… 

emlékszem, hogy arról beszélt, hogy ’Ezt az órát Michaeltől kaptam és nagyon drága’ 

és csak… összességében csak… hangos volt és nagyképű, olyanokat, mondott, hogy 

’Szolgálja fel az ételemet! Ez nem elég meleg. Ennek nem ilyennek kell lennie.’ És nem 

volt valami intelligens. Tulajdonképpen elég kínos volt, hogy a fedélzeten van.” [24] és 

„Nos, egész egyszerűen hihetetlenül durva volt. És én az ilyen viselkedést nem tartom 

intelligensnek és furcsának találom.” [25]  

 

Bell azt is világossá tette, hogy Gavin ilyen elfogadhatatlan módon viselkedett az egész 

út alatt és noha az anyja tanúja volt fia viselkedésének, nem tett semmit annak 

érdekében, hogy megfegyelmezze.  
 

Thomas Mesereau: Miután Gavin felszállt a gépre mikor kezdődött a 

durva viselkedés? 

 

Cynthia Ann Bell: Azonnal. 

 

Thomas Mesereau: És amikor azt mondja „azonnal”, hol volt Gavin,  

amikor elkezdődött a durva viselkedés?  

 

Cynthia Ann Bell: Amikor feljött a lépcsőn, hogy beszálljon a gépbe. 

 

Thomas Mesereau: És mi volt az első durva dolog, amit tett? 

  

Cynthia Ann Bell: A könyves táskáját hozzám vágta és elkezdett 

parancsolgatni nekem, hogy hová akarja, hogy tegyem a dolgait. 

 

Thomas Mesereau: És ön erre hogy válaszolt? 

 

Cynthia Ann Bell: Udvariasan és hatékonyan.  

 

Thomas Mesereau: Az anyja a közelében volt, amikor elkezdte a durva 

viselkedést? 

 

Cynthia Ann Bell: Igen.  
 

Thomas Mesereau: Fel tudja idézni, hogy hol volt az anyja, amikor Gavin 

elkezdte a durva viselkedést? 

 

Cynthia Ann Bell: Mögötte szállt be a gépbe. 

 

Thomas Mesereau: Nyilvánvaló volt, hogy az anya látja ezt a durva 

viselkedést? 
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Cynthia Ann Bell: Abszolút. 

 

Thomas Mesereau: Hogy emlékszik mi volt a következő durva dolog, amit 

tett a gépen?  

 

Cynthia Ann Bell: Csak nagyon követelőző volt az egész úton, azt akarta, 

hogy minden szükségletét elégítsük ki, például, hogy rakjunk több jeget a 

narancsüdítőjébe, ne tegyünk káposztasalátát a tányérjára a csirkéje 

mellé, több krumplipürét. Úgy tűnt, hogy semmi… a csirkéje nem volt elég 

meleg. Tudják: ’Külön tányért akarok a káposztasalátának. Nem akarom, 

hogy ugyanazon a tányéron legyen.’ Csak szokatlan dolgok, nagyon… 

meg lehet mondani, ha valaki számára újdonság egy ilyen típusú repülőút. 

Az emberek vagy nagyon udvariasak és kedvesek, vagy vannak emberek, 

akik nagyon követelőzők és akik úgy érzik, hogy ilyennek kell lenniük 

ahhoz, hogy fontosnak érezzék magukat. Nem tudom, hogy miért. De ő 

nagyon követelőző volt az egész úton.” [25] 

 

Az ügyész, Gordon Auchincloss megpróbálta Gavin durva viselkedéséért valahogy 

Jacksont hibáztatni, s megkérdezte: „Nem tűnt önnek furcsának, hogy Mr. Jackson nem 

tesz semmit azért, hogy megfékezze ezt a fiút abban, amit ön durva viselkedésként ír 

le?” [25]. Hogy miért Jackson feladata lett volna Gavin megfékezése, amikor a fiú 

anyja is ott volt és látta a fia viselkedését, azt talán maga Auchincloss sem tudja. Bell rá 

is mutatott, hogy Jackson saját gyermekei mindig nagyon jólneveltek és fegyelmezettek 

voltak és ha rosszul viselkedtek, akkor Jackson mindig közbeavatkozott.  
 

Gordon Auchincloss: Mr. Jackson közbeavatkozik, amikor a saját 

gyerekei… 

 

Cynthia Ann Bell: Abszolút. Ők nagyon fegyelmezettek és udvariasak. 

[25] 

 

 

Bell arról is vallomást tett, hogy míg soha nem szolgált fel alkoholt az Arvizo fiúknak, 

addig felszolgált alkoholt idősebb nővérüknek, Davellinnek a repülőn, annak ellenére, 

hogy még ő is kiskorú volt. Ez azért történt, mert Davellin egy hamis személyi 

igazolványt mutatott be neki, ami szerint már elmúlt 21 éves. Azt határozottan állította 

Bell, hogy soha nem látott olyat, hogy Jackson akár Davellinnek, akár az Arvizo 

fiúknak alkoholt adott volna. [24] 

 

Az Arvizo család és a Vád megpróbálta Jackson ellen fordítani Gavin ezen 

viselkedését, amely alapjaiban rengette meg az általuk kialakítani kívánt „jóravaló, 

ártatlan, naiv” imázst. Utaltak arra, hogy Gavin éppen Jackson állítólagos szexuális 

molesztálása miatt viselkedett így. Davellin például egy rendőrségi interjúban azt 

állította a nyomozóknak 2003-ban, hogy Gavin egy „szeretettel teli kisfiú”, aki csak a 

neverlandi tartózkodásuk után vált agresszívvá és veszekedőssé. Janet Arvizo is hasonló 

dolgokat állított. [26] Gavin öccse, Star egy kihallgatáson a J.C. Penney-incidenssel 

kapcsolatosan azt mondta, hogy Gavin sosem lopna, mert pap akar lenni (noha 

bizonyított tény, hogy lopott a J.C. Penney-ből) [27]. Azonban az olyan vallomások, 

mint a Bellé egyértelműen cáfolják ezt, hiszen azt mutatják, hogy Gavin már az 

állítólagos molesztálás előtt is fegyelmezetlen és durva volt, nagyon távol a „jóravaló, 
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ártatlan, naiv” kisfiú imázsától.  

 

A Vád által beadott, 2003. november 17-én kelt „megalapozott gyanú” nyilatkozat 

szerint Star azt állította, hogy azon a repülőúton Jackson „viccesen viselkedett a gépen. 

Michael mások fenekét rugdosta a lábával. Telefonbetyárkodott ismeretlen emberekkel 

a gépről és azt kérdezte tőlük: ’Büdös a pinád?’” [27] Star azt is állította, hogy Jackson 

tanította meg őket káromkodni és azt akarta, hogy káromkodjanak [27].  

 

Ez a viselkedés teljesen idegennek hat Jacksontól. Minden jellemzés szerint a sztár 

teljesen ellentéte volt ennek és nagyon fontos volt számára, hogy a gyerekeket 

udvariasságra, jólneveltségre és szép beszédre tanítsa. A saját gyermekei ennek ékes 

bizonyítékai voltak. Azonban a Star által jellemzett viselkedés, amint a fentiekből is 

látható, nagyon is jellemző volt rájuk, az Arvizo-fiúkra, már azelőtt is, hogy Jacksonnal 

egyáltalán találkoztak volna. Úgy tűnik, hogy a vádjaik egy nagy részét olyan sztorikból 

gyúrták össze, amelyeket ők csináltak és a saját viselkedésüket és karakterüket  

vetítették ki Jacksonra.  

 

Szintén jóval az állítólagos molesztálás előtt Gavin az iskolájában egy szemtelen diák 

hírében állt, aki állandóan feleselt a tanárokkal. A keresztkihallgatása során a fiú ezt a 

párbeszédet folytatta erről Jackson ügyvédjével, Thomas Mesereau-val. 

Gavin Arvizo: Nem igazán emlékszem rá, hogy mit mondtam. 

Valószínűleg megtörtént, mert sokszor volt olyan, hogy… szembeszálltam 

a tanárral. Egy csomó gyerek utána gratulált nekem, és aztán… 

Thomas Mesereau: Egyfajta hős voltál, amiért szembeszálltál a 

tanárokkal. 

Gavin Arvizo: Néha.  

[…] 

Thomas Mesereau: Oké.  Volt problémád a magaviseleteddel… 

Gavin Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Mr. Finklestein óráin? 

Gavin Arvizo: Igen.  

Thomas Mesereau: Kérlek, meséld el az esküdtszéknek, hogy ezek milyen 

problémák voltak.  

Gavin Arvizo: Ugyanazok, mint minden más tanárral.  

Thomas Mesereau: És mit értesz ez alatt?  

Gavin Arvizo: Néha kicsit vitatkozós voltam, és nem kellett volna. Nem 

tetszett, ahogy tanít, mert nem tanultam semmit. 
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Thomas Mesereau:És mit csináltál az órán, ami megzavarta azt? 

Gavin Arvizo: Néha vitatkoztam azzal, ahogy tanított és hogy nem 

használta a tankönyveinket. És megkérdeztem, hogy miért vannak a 

tankönyvek, ha nem engedi, hogy használjuk őket.  

Thomas Mesereau: És megfegyelmezett? 

Gavin Arvizo: Igen, néha kiküldött az óráról. [18] 

Ezek a kérdések nem csupán azt szolgálták, hogy bemutassák, hogy Gavin viselkedési 

problémái jóval megelőzték az állítólagos molesztálást, hanem azért is, hogy lássák az 

esküdtek: ez nem az a fajta gyerek, aki könnyen áldozattá válik. Gavin még a tárgyalás 

során sem tudta elrejteni pimaszságát, s valódi természete néhányszor kibukott a 

„ártatlan, naiv” kisfiú imázs alól. Például: 

Thomas Mesereau: Oké. Emlékszel arra, amikor a Santa Barbara-i 

előzetes esküdtszék előtt voltál és [az ügy vezető ügyésze] Mr. Sneddon azt 

mondta neked, hogy van egy rendelet miszerint nem beszélhetsz a 

médiával, mire te azt felelted: „Ó, ember, már épp sajtótájékoztatót 

készültem tartani”. Emlékszel erre?   

 Gavin Arvizo: Valószínűleg vicc volt. 

Thomas Mesereau: Vicc volt.  

Gavin Arvizo: Igen. 

Thomas Mesereau: Szóval a Santa Barbara-i előzetes esküdtszék előtt 

vagy, erről az ügyről beszélsz és viccelődsz. 

Gavin Arvizo: Igen. [7] 
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Ügyvédek alkalmazása és a vádak 

megformálódása 

2003. március 24-én Janet Arvizo formálisan is felfogadta ügyvédjéül William 

Dickermant, Dickerman pedig elkezdett leveleket írogatni Jackson akkori 

ügyvédjének, Mark Geragosnak amelyekben visszakövetelte a család azon bútorait, 

ruháit, dokumentumait és egyéb tárgyait, amelyeket egy raktárban helyeztek el azok 

után, hogy Arvizóék március 1-2-án kiköltöztek Los Angeles-i lakásukból. A raktár 

Bradley Miller, egy Geragosnak dolgozó magánnyomozó nevén volt, mint bérlő. Több 

levélváltás volt a két ügyvéd között az ügyben arról, hogy Arvizóék hol és hogyan 

vegyék át a tulajdonaikat és hogy kinek kell kifizetnie a raktár bérleti díját.  

Ezekben a levelekben Dickerman azt is állította, hogy Jackson emberei megfigyelték, 

követték az Arvizo családot azok után, hogy ők elhagyták Neverlandet. Azonban egyik 

levélben sincs egyetlen állítás sem gyerekmolesztálásról, jogtalan fogvatartásról vagy 

arról, hogy Jackson kiskorúakkal alkoholt itatott volna. William Dickerman 

keresztkihallgatásából: 

Thomas Meserau: Ebben a március 26-án kelt levélben, amelyet ön írt 

Mr. Geragosnak Arvizóék nevében, nem említ semmiféle alkoholt, igaz? 

William Dickerman: Igaz. [1] 

és 

Thomas Meserau: Ebben a Mr. Geragosnak írt március 26-ai levélben 

nem említ olyat, hogy az Arvizo családot valaha akaratuk ellenére fogva 

tartották volna, igaz?   

William Dickerman: Úgy hiszem igaz. 

Thomas Meserau: És ebben a március 26-án Mark Geragosnak írt 

levélben nem említ olyat, hogy az Arvizo családot valaha is elrabolták 

volna, igaz? 

William Dickerman: Igaz. 

Thomas Meserau: Ebben a 2003. március 26-án kelt levélben, amelyet 

ön írt Mr. Geragosnak, nem tesz említést semmiféle zsarolásról, igaz? 

William Dickerman: Úgy hiszem igaz. Nem olvastam el szó szerint, de 

helyesnek hangzik. 

Thomas Mesereau: Oké.  Amikor ezt a levelet ön elküldte Mr. 

Geragosnak 2003. március 26-án, két nappal azután, hogy felfogadták 

önt Arvizóék, hívta ön a rendőrséget azért, hogy panaszt tegyen 
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jogosulatlan fogvatartás, emberrablás, molesztálás, vagy az alkohol 

miatt? 

William Dickerman: Nem. [1] 

 és 

Thomas Mesereau: Abban a levélben ön sosem említ semmit sem 

molesztálásról, igaz? 

William Dickerman: Igaz. Az egyetlen célja a levélnek az volt, hogy 

visszakapjuk a tárgyakat, amikről korábban írtam. 

Thomas Mesereau: A 2003. április 3-ai levélben ön sosem említ semmit 

sem alkoholról, igaz?  

William Dickerman: Igaz. 

Thomas Mesereau: Nem említ semmit jogosulatlan fogvatartásról, igaz? 

William Dickerman: Igaz. 

Thomas Mesereau: Nem említ semmit emberrablásról, igaz? 

William Dickerman: Igaz. 

Thomas Mesereau: Nem említ semmit állítólagos zsarolásról, igaz? 

William Dickerman: Igaz.  [1] 

Dickerman a Geragosszal folytatott szóbeli egyeztetései során sem említett semmi ilyen 

panaszt:   

Thomas Mesereau: Mindezen beszélgetései során, amelyeket ön Mark 

Geragosszal folytatott Arvizóék nevében, ön soha nem említett semmit 

gyerekmolesztálásról, igaz? 

William Dickerman: Nos, nem hiszem, hogy egy vagy kettőnél több 

beszélgetésünk lett volna.  

Thomas Mesereau: És ön soha nem említett semmit 

gyerekmolesztálásról, igaz? 

William Dickerman: Igaz. Nem ez volt a kommunikáció célja.  

Thomas Mesereau: Ön soha nem említett semmit arról, hogy állítólag 

bort adtak az Arvizo gyerekeknek, igaz?  

William Dickerman: Igaz. Nem volt okom arra, hogy ezt tegyem. [1] 



 81 

A saját vallomása alapján 2003 májusának elején William 

Dickerman megállapodást kötött egy másik ügyvéddel, Larry 

Feldmannal, amely szerint osztoznak az ügyvédi díjban, ami 

esetlegesen Arvizóék képviseletéből befolyik. Feldman saját 

vallomásában is megerősítette ezt a tényt. 

Larry Feldman az a polgári peres ügyvéd, aki 1993-94-ben 

kiharcolt a Chandler-családnak egy több millió dolláros peren 

kívüli megállapodást Jacksonnal (erről egy a Chandler-üggyel 

foglalkozó másik dokumentumban majd részletesen is szólunk). 

Arvizóék sztorija szerint ekkor Gavin még senkinek sem 

beszélt állítólagos molesztálásáról, beleértve az anyját és 

Dickermant is, tehát ekkor még nem fogalmaztak meg 

Arvizóék semmilyen gyerekmolesztálási vádat. Vajon akkor Dickerman miért fordult 

ahhoz az ügyvédhez, aki a Jacksont 1993-94-ban megvádoló családnak dolgozott? 

Vallomásában ezt Dickerman így próbálta magyarázni:  

Ron Zonen (ügyész): Indított ön polgári pert Janet Arvizo vagy a 

családja nevében? 

 William Dickerman: Nem. 

Ron Zonen: Egy ponton ajánlotta ön ezt az ügyet egy másik ügyvédnek? 

William Dickerman: Igen.  

Ron Zonen: És ki volt ez az ügyvéd? 

William Dickerman: Larry Feldman.  

Ron Zonen: És ön miért tette ezt? 

William Dickerman: Elnézést. Februárban kezdtem el képviselni 

Arvizóékat. És mire találkoztam Mr. Feldmannal május eleje volt. Ebben 

az időszakban megtudtam sok dolgot. Sok vád elhangzott, és rájöttem, 

hogy a legjobb az ügyfeleim számára, és számomra mint ügyvédjük 

számára is, ha szerzek valakit, aki szakértelemmel rendelkezik Michael 

Jacksonnal kapcsolatos ügyekben. Eleinte nem igazán gondoltam, hogy 

erre szükség lenne, de amint a dolgok előrementek, akartam egy 

véleményt. Így találkoztam Mr. Feldmannal, akiről egyébként tudtam… 

nem „egyébként” - nagyon is fontos ez. Tudtam, hogy az a híre, hogy az 

egyik legjobb bírósági ügyvéd Kaliforniában, ha nem az egész Egyesült 

Államokban. És korábban nem ismertem őt, csak a hírét, így próbáltam 

neki ajánlani egy ügyet, amit én nem tudtam vinni különféle, egy régi 

ügyfelemmel kapcsolatos okok miatt. És tudtam, hogy ő az az ember, 

akihez Michael Jacksonnal kapcsolatos ügyekben fordulni kell. 

Természetesen tudtam az 1993-as ügyről, így találkoztam vele, hogy 

konzultáljunk, nem azért, hogy ügyeket ajánljak neki. És aztán ő 

találkozott velük [Arvizóékkal] és ők… mind szövetkeztünk. Arvizóék őt 

is és engem is leszerződtettek.   

 
Larry Feldman 
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Ron Zonen: Rendben. Indítottak önök polgári pert Arvizóék vagy bárki 

más nevében? 

William Dickerman: Nem.  

Ron Zonen: Addig a pontig az ön velük való kapcsolata és az, hogy 

másokkal is kommunikált róluk azzal volt kapcsolatos, hogy 

visszaszerezzék a dolgaikat [a raktárból], illetve a „Living with Michael 

Jackson” dokumentumfilm következményeivel?   

William Dickerman: Igen. 

Ron Zonen: Van arra vonatkozóan valamiféle megállapodása Mr. 

Feldmannal, hogy ha lenne a jövőben egy polgári per, akkor… 

Bíró: Nem hallják, amit mond. 

Ron Zonen: Elnézést? 

Bíró: Hátul ezek az emberek nem hallják, amit mond. 

Ron Zonen: Szörnyen sajnálom. 

Van valamiféle megállapodás arra vonatkozóan, hogy ha lenne egy 

polgári per a jövőben, akkor ön valamiféle kompenzációban részesül 

bármiféle peren kívüli megállapodásból, még akkor is, ha ön nem vesz 

részt abban a perben? Tudja ugye, hogy mire gondolok? 

William Dickerman: Nos, van köztünk megállapodás. 

Ron Zonen: Rendben.  

William Dickerman: Nem ír semmit arról, hogy részt veszek vagy sem. 

Együtt fogadtak fel minket és van egy megállapodásom Mr. Feldmannal 

az ügyvédi díj megosztásáról.  

Ron Zonen: Ami mit jelent? 

William Dickerman: Ami azt jelenti, hogy én kapok… ha bármikor a 

jövőben lenne egy ilyen per, akkor egy sávos alapon lennék díjazásra 

jogosult, attól függően, hogy peren kívüli megállapodás történik vagy 

pedig ítélet.   

Ron Zonen: Milyen polgári pert vár ön? 

William Dickerman: Nem várok semmilyen polgári pert. Úgy tudom, 

hogy nincs ilyen tervben. Senki nem beszél ilyenről. És feltételezem, hogy 

ha mégis lenne… nos, ez spekuláció lenne. [1] 

Nem világos, hogy Dickerman mire utal, a mikor azt mondja: „Ebben az időszakban 

megtudtam sok dolgot. Sok vád elhangzott”, hiszen Arvizóék saját sztorija szerint a 
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nevezett időszakban még semmit nem mondtak az állítólagos gyerekmolesztálásról 

Dickermannak. Az állítás az, hogy pusztán amiatt vették fel a kapcsolatot 

Dickermannal, hogy visszaszerezzék a dolgaikat a raktárból, hogy leállítsák Jackson 

embereinek állítólagos megfigyeléseit és hogy az ügyvéd foglalkozzon Arvizóék 

médiával kapcsolatos ügyeivel – pl. leveleket írjon különféle médiumoknak, hogy ne 

használják Arvizóék fotóit és felvételeit a Martin Bashir-dokumentumfilmből, hacsak 

előtte nem kérik ki Arvizóék hivatalos engedélyét.  

Feldman ezt megelőzően csak egyetlen Michael Jacksonnal kapcsolatos ügyben vett 

részt és ez pedig a Chandler család általi 1993-as gyermekmolesztálási váddal 

kapcsolatos ügy volt. Semmi más nincs, ami alapján valamiféle Michael Jackson-ügyek 

szakértője lenne – „az az ember, akihez Michael Jacksonnal kapcsolatos ügyekben 

fordulni kell”.  Ennek ellenére Dickerman sztorija az, hogy pusztán azért vette fel vele a 

kapcsolatot ezzel a sztárügyvéddel, hogy segítsen neki régi bútorokat visszaszerezni 

egy raktárból és segítsen leveleket írogatni a médiának, mi több, ezzel kapcsolatban 

még egy megállapodást is kötnek egymással, ami szerint osztoznak az ügyvédi díjon 

egy későbbi per esetén. Hiszen ne feledjük, hogy mindezek a fejlemények még azelőtt 

történtek, hogy Gavin először szexuális molesztálási vádakat fogalmazott meg Michael 

Jackson ellen.  

Miután Feldman a képbe került, ezek a gyerekmolesztálási 

vádak hirtelen felbukkantak az ügyben. A sztárügyvéd 

elküldte Arvizóékat Dr. Stanley Katz pszichológushoz, 

akinek a területe a gyermekmolesztálás. Dr. Katz ugyanaz a 

pszichológus, aki az 1993-as vádlót, Jordan Chandlert is 

értékelte és akivel Feldman 1987 óta dolgozott együtt.  Dr. 

Katz korábban részese volt az Egyesült Államokban roppant 

nagy vitákat kiváltó McMartin-óvoda ügyének. Ő volt ugyanis 

a képzési és oktatási igazgató a Children’s Institute 

International (CII) nevű gyermekvédő intézetnél. Kee 

McFarlene, aki a McMartin-ügyben vádló gyerekekkel a 

pszichológiai interjúkat készítette Dr. Katz beosztottja volt. 

Jackson 2005-ös tárgyalása során Dr. Katz vallomásában 

elmondta, hogy ő végezte a McMartin-ügyben vádló gyerekek kiértékelését [2]. A CII 

szerepét a McMartin-ügyben széleskörű bírálatok érték szakmai körökben amiatt, mert 

interjúik a gyerekekkel manipulatívak voltak, s nagyon komoly gyanú merült fel, hogy 

ezek az interjúk arra vezették a gyerekeket, hogy hamis szexuális molesztálási vádakat 

fogalmazzanak meg a McMartin-család tagjai ellen. [3]  

(A McMartin-ügyről készült film magyar nyelven is elérhető a YouTube-on: 

https://www.youtube.com/watch?v=3pRnp22wuYY). 

Továbbra se feledjük, hogy az állítás az, hogy Arvizóék a raktári holmi, Jackson 

embereinek állítólagos követése és a médiával kapcsolatos dolgok miatt fordultak 

Feldmanhoz. Gavin 2005-ben azt vallotta, hogy az első ember,  akinek valaha beszélt 

állítólagos molesztálásáról az Dr. Katz volt és hogy nem fogalmazott meg ilyen vádakat 

sem Dickermannak, sem Feldmannak, sem az anyjának. Mégis felfogadják azt az 

ügyvédet, aki több millió dollárt szerzett 1993-ban Chandleréknek egy 

gyerekmolesztálási vád kapcsán peren kívüli megállapodás formájában és ez az ügyvéd 

 
Dr. Stanley Katz 

https://www.youtube.com/watch?v=3pRnp22wuYY
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aztán elküldi Gavint egy gyerekmolesztálásra szakosodott pszichológushoz – aki 

ráadásul történetesen éppen ugyanaz, aki az 1993-as vádlót is értékelte.  

Vallomásában Feldman azt mondta, hogy Dr. Katz a megállapításait szóban közölte 

vele az irodában. Ezt követően Feldman visszahívta az Arvizo családot az irodájába, 

hogy beszámoljon nekik ezekről.  

Feldman vallomásából: 

Thomas Sneddon (ügyész): Egy ponton kapott ön valamilyen jelentést 

Dr. Katztól a családdal való első találkozásával kapcsolatban? 

Larry Feldman: Szóban. Szóban kaptam…volt egy szóbeli 

beszélgetésünk. 

Thomas Sneddon: Emlékszik, hogy személyesen történt vagy telefonon? 

Larry Feldman: Azt hiszem személyesen, őszintén szólva. Azt hiszem 

eljött az irodámba.  

Thomas Sneddon: Azután, hogy ön megkapta ezt a jelentést, tett valamit? 

Larry Feldman: Igen.  

Thomas Sneddon: Mit tett?  

Larry Feldman: Visszahívtam az irodámba az Arvizo családot – Mrs. 

Arvizót és a három gyereket – egy megbeszélésre.  

Thomas Sneddon: Rendben. És ezen a megbeszélésen mi volt a téma? 

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): Tiltakozom amiatt, mert 

másodkézből való információ megosztására hív fel. 

Thomas Sneddon: Rendben. 

 Bíró: Elutasítom. Koncentráljon csak a megbeszélés témájára. 

Larry Feldman: Csak a témára. A téma a lehetőségek voltak… nos, az, 

hogy mit mondott nekem Dr. Katz és az ő… azok a lehetőségek, 

amelyek akkor a család rendelkezésére álltak. Különféle jogi 

lehetőségek, amelyek akkor a rendelkezésükre álltak. [4] 

Ez egy újabb ellentmondás Arvizóék amúgy is számtalan ellentmondással terhelt 

sztorijában. Ezzel ugyanis négyre nőtt a különféle történetek száma arról, hogy Janet 

Arvizo hogyan is szerzett tudomás fia állítólagos molesztálásáról. A másik három 

verziót a Változó vádak és ellentmondások című fejezetben tárgyaltuk. Ezek közül az 

egyik verzió szerint, amely a vád 2003. november 17-én kelt „alapos gyanú” 

nyilatkozatában található Janet Arvizo nem tudott fia állítólagos molesztálásáról 2003 

szeptemberéig, amikor is a rendőrség tájékoztatta erről, miután beszéltek a gyerekekkel. 



 85 

Nehéz értelmet találni abban a történetben, miszerint egy gyereket elküldenek egy 

gyerekmolesztálásra specializálódott pszichológushoz, majd a szülőt nem tájékoztatják 

az eredményről, s ő sem érdeklődik az után.  

Noha Feldman Arvizóékat képviselte, a CNN-ről nálunk is ismert televíziós és rádiós 

műsorvezető, Larry King beszámolt arról, hogy hallotta, hogy nem sokkal Jackson 

tárgyalása előtt egy magánbeszélgetés során Feldman elismerte, hogy nem hisz 

Arvizóéknak, hogy úgy érzi, hogy csak pénzt akarnak és hogy az anya „bolond”. King 

vallomást is tett erről Jackson tárgyalásán, azonban mivel az általa megosztott 

információ másodkézből származó információnak minősül (ún. „hearsay evidence”)  - 

amit bűnvádi tárgyalások során nem lehet alkalmazni, csak polgári perekben - ezért az 

esküdtszék nem hallhatta és nem vehette figyelembe a vallomását. Korábban, saját 

vallomásában Feldman tagadta, hogy ilyen megjegyzéseket tett volna.  

Egy kis jogi kitérő: 

Egy az 1993-as Chandler-üggyel kapcsolatos dokumentumban részletesen tárgyalni 

fogjuk az abban az ügyben született peren kívüli megállapodást és hogy milyen jogi 

körülmények vezettek el hozzá. Itt most annyit, hogy a kétféle bírósági eljárás létezik. 

Egyrészt a bűnvádi eljárás, aminek a végén egy büntető per lehet, ahol amennyiben 

bűnösnek találják a vádlottat, akkor börtönbe kerülhet. Másrészt a polgári per, aminek a 

végén az alperes felelősségének megállapítása esetén pénzbeli kompenzáció járhat a 

felperesnek (börtönbe polgári per esetén senki nem kerül). 

Vannak országok, ahol bűnügyi vád esetén (ebbe a kategóriába tartozik a 

gyermekmolesztálás vádja is) csak és kizárólag bűnvádi eljárás indulhat. Az Egyesült 

Államok jogrendszere azonban lehetőséget ad arra, hogy ugyanazon vád kapcsán 

polgári pert is lehessen indítani, azaz pénzbeli kompenzációt is lehessen kérni az 

elszenvedett sérelmekért. Természetesen ha bűnügyi vád fogalmazódik meg, akkor az 

adott államnak hivatalból a bűnvádi eljárást mindenképpen meg kell indítania, akkor is 

ha polgári peres eljárás is indul. Peren kívüli megállapodást a polgári per kapcsán lehet 

kötni, a bűnügyi eljárással kapcsolatban nem. S ez történt 1993-ban is: Jackson a 

polgári per esetében állapodott meg peren kívül, nem pedig a bűnügyi eljárásban. 

Utóbbi folytatódott tovább a peren kívüli megállapodás után is, de bizonyíték hiányában 

nem jutott el a vádemelésig sem.  

Általában egyébként polgári peres eljárást azt követően indítanak a sértettek (ha 

egyáltalán indítanak), hogy a bűnvádi eljárás már lezajlott, hiszen normális esetben a 

sértetteknek, pláne egy gyerekmolesztáló esetében, az a prioritása, hogy az elkövető 

börtönbe kerüljön.   

Nos, amint az a Chandlerékkel foglalkozó részben látható lesz, nekik egyáltalán nem ez 

volt a prioritásuk. A büntetőeljárást próbálták késleltetni, hogy a polgári peres eljárás 

megelőzze azt, majd amikor ügyes jogi machinációkkal elérték, hogy Jackson peren 

kívüli megállapodással rendezze a polgári peres eljárást, akkor a büntetőeljárásból teljes 

mértékben kihátráltak és már nem voltak benne hajlandók részt venni. Magyarul: 

egyedül a pénz érdekelte őket, azt nem tartották fontosnak, hogy Jackson börtönbe 

kerüljön.  

Miért kellett itt erről beszélni?  
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Azért, mert a Vád felhozta, hogy az, hogy Arvizóék bűnvádi eljárást indítottak azt 

bizonyítja, hogy – ellentétben Chandlerékkel – őket nem a pénz érdekelte, hanem 

valóban az igazságszolgáltatás. Csakhogy a történet ezen tálalása elhallgat egy fontos 

részletet, mégpedig azt, hogy az a kaliforniai törvény, ami 1993-94-ben Chandleréknek 

lehetővé tette, hogy úgy manipulálják az ügyet, hogy a polgári per megelőzze a 

büntetőpert, s ezzel kikényszerítsék a peren kívüli megállapodást, ekkorra már 

megváltozott – a Santa Barbara-i kerületi ügyész, Thomas Sneddon szerint éppen a 

Chandler-ügy miatt. (Hogy jogilag miért aggályos ha ugyanabban az ügyben egy 

polgári per megelőz egy büntetőpert azt majd a Chandler-ügy tárgyalásánál 

részletezzük.)  

Ezen változás miatt Arvióék egyszerűen nem tudtak ugyanazzal a jogi stratégiával élni, 

mint Chandlerék 1993-ban, amikor is a pénzt hozó polgári pert „nyomták” egészen 

addig, amíg nem született peren kívüli megállapodás, majd a büntetőperből kihátráltak. 

A változás azt eredményezte, hogy egy vádló egy szexuális molesztálási ügyben már 

nem tud először polgári pert indítani (amiben a pénz van), hanem először végig kell 

mennie a büntetőeljáráson. Tehát Arvizóék nem azért nem indítottak polgári pert 

Feldmannal és Dickermannal mert nem akartak, vagy nem érdekelte őket a pénz, hanem 

azért, mert egyszerűen nem tehették. Nem volt más választásuk, mint büntetőperre 

menni, hiába fordultak először polgári peres ügyvédekhez - nem pedig a rendőrséghez, 

ami a természetes reakció lenne, ha valakinek molesztálják a gyerekét. Ha megnyerték 

volna a büntetőpert, akkor az egyúttal automatikus győzelmet biztosított volna 

számukra a polgári perben is, amint azt megtudjuk William Dickerman 

keresztkihallgatásából:  

Thomas Mesereau: De ön bizonyára tudja, hogy ha valakit bűnvádi 

eljárás során elítélnek szexuális bűncselekményért, akkor azt az ítéletet a 

polgári peres bíróságon is fel lehet használni a felelősség 

megállapítására és nem kell pénzt és időt invesztálni egy [polgári peres] 

bírósági tárgyalásba a felelősség megállapítása érdekében, így van? 

William Dickerman: Feltételezem, hogy ez a helyzet.   

Thomas Mesereau: Az egyetlen rendezendő kérdés akkor az lenne,  hogy 

mennyi pénzt kapunk egy polgári perben, igaz? 

William Dickerman: Nem tudom, hogy vannak-e más kérdések is, de ami 

az ítéletet illeti, szerintem bármilyen büntetőügyre igaz, hogy nem kell 

még egyszer keresztülmenned azon, hogy bebizonyítsd pontosan 

ugyanazt, amit már egy nagyobb bizonyítási teherrel rendelkező ügyben 

egyszer bebizonyítottál.” [1] 

Larry Feldman keresztkihallgatás alatt tett vallomása is megerősítette ezt: 

Thomas Meserau: Igaz az, hogy ha valakit bármilyen 

gyerekmolesztálással kapcsolatos dologban elítélnek egy büntetőperben, 

akkor az diszpozitív lehet egy párhuzamos polgári peres ügyben, ahol 

ugyanazok a vádak?  

Larry Feldman: Ha az ítélet bűncselekményt állapít meg, akkor igen. 
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Thomas Mesereau: Más szavakkal, ha Mr. Jacksont elítélnék 

gyerekmolesztálás bűncselekményében ebben az ügyben, akkor ezt az 

ítéletet Gavin vagy Star Arvizo lényegében felhasználhatná arra, hogy 

megnyerjen egy polgári pert hasonló vádakkal Mr. Jackson ellen? 

Larry Feldman: Ez így van. 

Thomas Mesereau: Ha elítélnék gyerekmolesztálás bűncselekményében 

ebben az ügyben, és ha Star vagy Gavin úgy döntene, hogy polgári pert 

indít hasonló szexuális molesztálási vádakkal, akkor lényegében az 

egyetlen eldöntendő kérdés [a polgári per során] az maradna, hogy 

mennyi pénzt kapnak, igaz? 

Larry Feldman: Valószínűleg. Azt hiszem ez… elég közel van a 

valósághoz. Úgyértem, hogy semmi nem ennyire egyszerű, ahogy ön 

mondta. Ezt ön is ugyanúgy tudja, ahogy én. De lényegében azt hiszem 

ez történne. [4] 

Bármit is gondolt Larry Feldman magánemberként Arvizóékról, 2003. június 13-án 

felhívta Jeff Klapakis hadnagyot a Santa Barbara-i sheriffi hivatalban és bejelentette 

neki Gavin vádjait. A Santa Barbara-i sheriffi hivatal számára nem volt újdonság az 

ügy. Amint azt korábban említettük, már 2003 február-áprilisában vizsgálatot folytattak 

Jackson ellen a Bashir-dokumentumfilm kapcsán. Ez a vizsgálat már azelőtt 

megkezdődött, hogy az állítólagos molesztálás egyáltalán megtörtént volna, ha 

Arvizóék sztorijának végső verzióját vesszük figyelembe. Klapakis személyesen részt 

vett abban a nyomozásban kezdettől fogva.  

2003. július-szeptemberében a nyomozók több interjút készítettek Gavin, Star, Davellin 

és Janet Arvizóval. Ezek az interjúk számos ellentmondást tartalmaznak egymással, 

csakúgy, mint Arvizóék sztorijának későbbi változataival. Ezekről korábban már 

beszéltünk ebben a dokumentumban.  

Larry Feldman vallomása szerint 2003 augusztus, szeptember vagy októberében 

(pontosan nem emlékezett melyik hónapban) levelet írt Arvizóéknak arról, hogy nem 

vállalja a képviseletüket. Azonban a vallomásából megtudtuk, hogy később ő és az 

ügyvédi irodája mégis képviselte a család különböző tagjait kapcsolódó és más 

ügyekben. Például 2004-ben Arvizóék nevében pénzbeli kártérítést követelt a Los 

Angeles-i gyermekvédő szolgálattól, mert annak 2003. február 20-án kelt jelentése 

kiszivárgott a nyilvánossághoz.  

2003. november 18-án letartóztatási parancsot adtak ki Michael Jackson ellen Gavin 

Arvizo vádjaira alapozva. Jackson akkor éppen Las Vegasban tartózkodott, de a 

letartóztatása hírére visszatért Kaliforniába és önként feladta magát. Ezután 3 millió 

dolláros óvadék fejében szabadlábon védekezhetett. A letartóztatás napján, Jackson 

távollétében, 70 sheriff rohanta le az otthonát, a Neverland birtokot, hogy házkutatást 

tartsanak.  

A Vád 2003. november 17-én kelt „megalapozott gyanú” nyilatkozata, amelyen a 

házkutatási parancs és a letartóztatási parancs alapult, a következőképpen indokolja 

ezek szükségességét:  
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“Annak puszta ténye, hogy a 45 éves Jackson három éven át érdeklődött 

a serdülőkorú Gavin iránt, önmagában is megalapozza a gyanút; erre 

bármelyik értelmes ember roppant abnormálisként tekintene. Mint ahogy 

arra is, ahogyan ez az érdeklődés kifejeződésre jutott: végtelen 

telefonbeszélgetések a fiatalkorúval, helytelen és relatíve nyilvános 

érintések, csókok, a megnyalása, ölelgetése, drága ajándékok, országon 

átívelő repülőutak, a család áttelepítése szerény Los Angeles-i 

otthonukból, az a szándék, hogy Brazíliában telepítsék le őket.” [5; 66. 

oldal] 

Amint ebből a dokumentumból láthatták, a valóság ezzel szemben az, hogy Jackson 

nem érdeklődött három éven át a serdülő Gavin iránt és nem folytatott vele végtelen 

telefonbeszélgetéseket. Valójában maga Gavin is arról panaszkodott a tanúk padján, 

hogy Jackson aktívan kerülte azon három év során és hogy nem fogadta vagy 

viszonozta a telefonhívásait. Az úgynevezett „helytelen és relatíve nyilvános 

érintéseknek, csókoknak, a megnyalásnak, ölelgetésnek” érdekes módon mindig csak az 

Arvizo család más tagjai voltak tanúi és nem voltak független tanúk, akik ezt 

megerősíthették volna.   

Ami a drága ajándékokat illeti, Jackson mindenkivel nagylelkű volt – gyerekekkel és 

felnőttekkel egyaránt. Az egyetlen országot átívelő repülőútja Gavinnel az a bizonyos 

2003. február 5-6-i út volt, amikor Arvizóék Jackson után mentek Miamiba és Jackson 

volt kedves hazavinni őket is Kaliforniába a bérelt repülőjén – beleértve az anyát is. Az 

az állítás pedig, hogy Jackson át akarta telepíteni Brazíliába a családot, szintén 

elferdítése a valóságnak. A részletekről korábban olvashattak.  

Az ügy bírósági tárgyalására 2005 február-júniusában került sor. 2005. június 13-án az 

esküdtszék egyhangúlag, minden vádpontban felmentette Jacksont.  

 

 
A Jacksont felmentő esküdtszék 

A döntést meghozó 12 esküdt: nyolc nő, négy férfi, 20 és 79 éves kor között. Hét fehér, 

négy hispán (köztük az esküdtszék elnöke), egy ázsiai. 

Afro-amerikai csak a nyolc tartalék esküdt között volt (egy férfi), de a tartalék 

esküdteknek nem jutott szerep ezen a tárgyaláson, mint ahogy a faji kártyának sem. 

Jackson ügyvédje már az esküdtválogatáson sem érezte úgy, hogy az esküdtek faji 

összetételének jelentősége lenne, így nem ragaszkodott ahhoz, hogy afro-amerikai 

jelöltek is bekerüljenek.  
 

 

Források: 

[1] William Dickerman tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 30.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip


 89 

[2] Dr. Stanley Katz tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. március 30.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[3] Lásd például:Learning From the McMartin Hoax – Tanulnia a McMartin-átverésből (1989) 

http://www.ipt-forensics.com/journal/volume1/j1_2_7.htm 

Suggestive interviewing in the McMartin Preschool and Kelly Michaels daycare abuse cases: A case 

study - Suggesztív interjúk a McMartin óvoda és a Kelly Michaels napközi ügyében: esettanulmány 

(2005. május 5.) http://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=james_wood 

[4] Larry Feldman tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. április 1.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 

  

[5] A Vád „alapos gyanú” nyilatkozata (benyújtva 2003. november 17-én) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/plugin-111703stmtpc.pdf 

  

[6] Janet Arvizo tanúvallomása Michael Jackson 2005-ös tárgyalásán (2005. április 18.) 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip 
 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
http://www.ipt-forensics.com/journal/volume1/j1_2_7.htm
http://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=james_wood
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/plugin-111703stmtpc.pdf
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2016/12/court-transcripts.zip
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Epilógus 

 

Az ügy során Michael Jackson 

roppant legyengült, az 

ítélethirdetést követően pár napra 

kórházba is került. Neverlandi 

birtokára soha nem tért vissza 

többet, mert úgy érezte azt 

annyira beszennyezték a vádak. 

A per utáni néhány évet a Közel-

Keleten (Bahrainban, Omanban), 

illetve Írországban töltötte három 

gyermekével. Az Egyesült 

Államokba 2007-ben tért vissza 

és többnyire Las Vegasban élt. 

2008 végén visszaköltözött Los 

Angeles-be, hogy megkezdje a 

próbákat 2009 nyarára tervezett 

londoni koncertsorozatára, a This 

Is It-re, amelyre a bejelentést 

követően pillanatok alatt 

elkapkodták a jegyeket. A próbák 

során súlyos inszomniával 

küzdött. Egy felelőtlen orvos, Dr. 

Conrad Murray azzal próbálta „kezelni” álmatlanságát, hogy a műtéteknél alkalmazott 

roppant erős altatóval, a Propofollal altatta éjszakánként. 2009. június 25-én Murray 

nem vigyázott eléggé, s a Propofolt túladagolta. Michael Jackson 50 évet élt. A vádak 

és a per okozta lelki sérülésekből soha nem épült fel igazán. 

 

Janet Arvizo hozzáment Jay Jackson őrnagyhoz és felvette a Janet Jackson nevet. 

2005. augusztus 23-án segély-csalásért vádat emeltek ellene, s bűnösnek is találták. 

Bírság megfizetésére és közérdekű munka végzésére ítélték.  Miután ezzel végzett, 

2007-ben a bűncselekményről szóló ítéletét szabálysértésre csökkentették.  

 

Az Arvizo család előbb 

Georgia, majd Maryland 

államba költözött. A 2005-ös 

per egyik ügyésze, Ron Zonen 

és az azóta a feleségévé váló 

Louis Palanker továbbra is 

tartja velük a kapcsolatot, s 

Zonen minden ellenkező 

bizonyíték ellenére továbbra is 

ragaszkodik ahhoz, hogy a 

család jóravaló és becsületes. 

Ezt egy interjúban olyan érveléssel próbálta alátámasztani, miszerint roppant vallásosak 

– olyannyira, hogy Gavin egy prédikátor lányát vette el feleségül és maga is ifjúsági 

 
Michael Jackson és ügyvédei, Thomas Mesereau (hátul) és 

Susan Yu (jobbra) a 2005-ös tárgyalás során – Jacksont 

lelkileg tönkretették a vádak (Jackson harmadik ügyvédje, 

Robert Sanger nem látható a képen) 

  
Gavin és Star Arvizo 2009-ben 
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pásztorként tevékenykedik egy katolikus gyülekezetben. Gavin és Star egyébként 

katonai főiskolát végzett Georgiában.  

 

Star Arvizót 2015-ben családon belüli erőszak miatt feljelentette akkori barátnője. A 

vádirat szerint Star számos alkalommal fizikailag bántalmazta a nőt, 2015. július 4-én 

pedig fegyvert szegezett a fejéhez és felszólította, hogy imádkozzon és mondja el az 

utolsó szavait. Végül 2015. október 31-én telt be a nő számára a pohár, amikor Star 

erősen ittas állapotban állítólag az autója anyósülésére kényszerítette őt, a fejét a 

műszerfalba verte, majd pedig több percig fojtogatta. Az ügy részletei nem ismertek, de 

Start végül felmentették.  

 

Az ügyben eljáró Santa Barbara-i kerületi 

ügyészről, Thomas Sneddon 2010-ben 

nyugdíjba vonult. 2014. november 1-jén 73 éves 

korában rákban meghalt. Róla viszonylag kevés 

szó esett ebben a dokumentumban, mivel 

kifejezetten az ügyre szerettünk volna 

koncentrálni. A Vád ügyészi oldalán ő volt a fő 

mozgatórúgója az eseményeknek, s ő volt a 

vezető ügyész. Sneddon 1993 óta megszállottan 

próbálta bíróság elé állítani Jacksont, s még a 

Váddal szimpatizáló médiabeli elemzők is 

sokszor megjegyezték, hogy úgy tűnt, mintha számára ez személyes ügy lenne, mintha 

Jackson elleni személyes ellenszenv hajtaná, ami sokszor a professzionalizmus rovására 

ment. Sneddon Arvizóék felbukkanásával elérkezettnek látta az időt, s Jackson elleni 

elfogultsága és előítéletei annyira elvakították, hogy figyelmen kívül hagyta az Arvizo-

családdal és az üggyel kapcsolatos súlyos problémákat. A Jackson elleni vereség 

egyértelműen pályafutása lefájóbb veresége volt. Amikor meghalt, a családját 

kifejezetten irritálták azok a nekrológok, amelyekben megemlítették a 2005-ös pert – 

ennek egyik fia a Facebook-on adott hangot. Pedig a nagy nyilvánosság emiatt az ügy 

miatt ismerte meg Tom Sneddon nevét, de ezek szerint nem volt büszke rá. Nem is 

lehetett, s nemcsak azért, mert elvesztette.   

 

 
Thomas Sneddon 
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