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Előszó 
 

Ez a dokumentum, vagy e-Book, a https://themichaeljacksonallegations.com weboldal 

tartalmából készült rövidített, magyar nyelvű összefoglaló. Ebben az első részben az 1993-as 

Jordan Chandler-vádat és a 2005-ös, Gavin Arvizo pert tárgyaljuk. Később tervezzük a 

Wade Robson-James Safechuck féle vádakról szóló rész lefordítását is.  

 

Az említett weboldal küldetése az, hogy teljes képet adjon a Michael Jackson elleni 

gyermekmolesztálási vádakról olyan szinten, amilyen szinten sajnálatos módon a média 

általában nem ad.  

 

A weboldalon minden ebben a dokumentumban elhangzó állítás forrása is megtalálható 

(bírósági dokumentumok, vallomások stb.), ide ezt a listát nem másoltuk be, mivel egy 

kivonatolt, összefoglaló verzió. Ha részletesebben érdekel az ügy, akkor angolul ezt a 

dokumentot ajánlom (ebben megtalálható a forráslista is): 

https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2019/04/the-michael-

jackson-allegations-chandler-arvizo-faq-v2.1.pdf. 

 

Ha meg akarjuk érteni ezt az ügyet, akkor komplexen kell értékelnünk azt. Látnunk kell hogy 

hogyan építettek egymásra ezek a vádlók, s ehhez nem elég néhány újságcikkből és egy 

egyoldalú dokumentumfilmből tájékozódnunk.  

 

Remélem, hogy ez a dokumentum hozzájárul ahhoz, hogy a magyar közönség is mélyebb 

betekintést nyerhessen ezekbe az ügyekbe – a bulváron túlmenően.  

 

A dokumentum anyaga szabadon felhasználható cikkekben, blogokban. 

 

 

2019. április 26. 

https://themichaeljacksonallegations.com/
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2019/04/the-michael-jackson-allegations-chandler-arvizo-faq-v2.1.pdf
https://themichaeljacksonallegationsblog.files.wordpress.com/2019/04/the-michael-jackson-allegations-chandler-arvizo-faq-v2.1.pdf
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„Miért dolgoznál, ha beperelheted 

Michael Jacksont?” – Thomas Meserau, 

aki ügyvédként képviselte Michael 

Jacksont 2005-ös tárgyalásán  

 

 

Az 1993-as Chandler-vádak 
 

 

1993. augusztus 16-én a Los Angeles-i rendőrség nyomozást indított Michael Jackson ellen 

egy vád alapján, amely szerint szexuálisan molesztálta a 13 éves Jordan Chandlert. Ezen 

dokumentum első részében a Chandler-üggyel fogunk foglalkozni.  

 

Bemutatjuk a Chandler-családot 

 

Michael Jackson 1992 májusában találkozott későbbi vádlójával, 

Jordan Chandlerrel, miután a sztár autója lerobbant miközben a Los 

Angeles-i Wilshire Boulvard-on autózott. Jackson bement egy közeli 

autókölcsönzőbe, amelynek a tulajdonosa a fiú mostohaapja, David 

Schwartz volt. Schwartz gyorsan felhívta feleségét, June Chandlert, 

hogy elmondja neki az illusztris kliens érkezését és megkérje, hogy 

hozza magával a nő 12 éves fiát, Jordant (született: 1980. január 11.), 

aki nagy rajongója volt Jacksonnak. Schwartz üzletet ajánlott 

Jacksonnak: ingyen kölcsönöz neki egy autót, ha Jackson cserébe 

megígéri, hogy elfogadja Jordan telefonszámát és felhívja őt. Jackson 

elfogadta az ajánlatot, s be is tartotta az ígéretét: June Chandler 2005-

ös vallomása szerint kb. egy hónap múltán felhívta a fiút. Onnantól 

kezdve barátság szövődött a sztár és a család között telefonon. 

(Jacksonnak amúgy is szokása volt különféle emberekkel telefonos 

barátságot kötni.) Chandlerék saját elmondása szerint 1992. május és 1993 január között kb. 

8-10 alkalommal beszéltek Jacksonnal telefonon, tehát hozzávetőlegesen havonta egyszer.  

 

Jordan biológiai apja, Evan Chandler elvált Jordan anyjától 

még 1985-ben. A férfinek fogászata volt Beverly Hillsben, de 

igazából forgatókönyvíró szeretett volna lenni. June 2005-ös 

vallomása szerint mielőtt Michael Jackson megjelent az 

életükben, Evan nem sokat törődött Jordannel, inkább a 

forgatókönyvei kötötték le az idejét. 1993 augusztusában June 

be is perelte Evant 68 000 dollár elmaradt gyermektartásért, 

igaz ezt később visszavonta.  

 

Arról is számos beszámoló van, hogy Evan Chandler 

meglehetősen erőszakos ember volt. Például 1993 

szeptemberében, amikor Chandlerék polgári peres ügyvédjük, 

Larry Feldman irodájában tárgyalták a Jackson elleni polgári 

keresetüket, Evan megütötte David Schwartzot. Ezt még Evan 

hűséges öccse, Ray Chandler is elismerte egy 2005-ben írott 

cikkében, bár próbálta annak súlyát csökkenteni azzal, hogy „együtéses küzdelemként” 

jellemezte azt egy olyan vita hevében, amelynek az a pénz volt a tárgya, amit Jacksontól 

 
June Chandler 1993-ban 

 
Evan Chandler 
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reméltek kapni egy peren kívüli megállapodás keretében. (Később erről majd bővebben írunk 

ebben a dokumentumban.) Egy polgári keresetben, amelyet Schwartz később benyújtott Evan 

ellen még több olyan incidenst említ, melynek során Evan állítólag fizikai támadást intézett 

ellene, egy 1994-es kihallgatáson pedig June Chandler említett meg egy olyan vitát, mely 

Evan és második felesége, Nathalie között tettlegességbe torkollt. Más forrás szerint maga 

June is „a temperamentuma miatt” hagyta ott Evant.  

 

Több, mint egy évtizeddel később Evan erőszakossága egy a saját fia, Jordan ellen intézett 

támadásban csúcsosodott ki. Bírósági dokumentumok alapján 2005. július 6-án Evan 

Chandler „fejbevágta Jordant hátulról egy öt és fél kilós súlyzóval, majd paprika spray-vel 

szembefújta és megpróbálta megfojtani.” Egy bíró később „úgy találta, hogy a súlyzó 

okozhatott volna súlyos testi sérülést vagy halált”. 2005. augusztus 5-én Jordannak sikerült 

bírósági úton egy ideiglenes távoltartási végzést szereznie apja ellen, de a végleges 

távoltartási végzésre vonatkozó kérelmét elutasították. Ezzel nem értek véget Evan és Jordan 

Chandler egymás elleni jogi csatái. 2005. júlus 24-én Evan Chandler polgári pert 

kezdeményezett fia ellen. Annyit tudunk, hogy ennek a keresetnek ahhoz a vagyonkezelői 

alaphoz volt köze, amelyben Jordan a Jacksonnal kötött peren kívüli megállapodásból 

származó pénzét tartotta (magyarul: úgy tűnik, hogy Evan szeretett volna valahogy hozzáférni 

ehhez a pénzhez). Evan kérelmét 2007-ben elutasította a bíróság.  

 

Az újságíró Diane Dimond (akit Ray Chandler könyve az All That Glitters1 csak Evan 

Chandler „legközelebbi média szövetségesének” nevez), Evan 2009-ben bekövetkező halála 

után arról számolt be, hogy Evan mániás depresszióban (más néveb bipoláris zavarban) 

szenvedett.  

 

                                                 
1 Ray Chandler Evan öccse, aki 2004-ben kiadott egy könyvet All That Glitters: The Crime and the Cover-Up 

címmel Chandlerék vádjairól. A könyv sokat idézi Evan Chandlert. Mivel Chandlerék sosem tettek 

tanúvallomást a vádjaikról bíróság előtt, így ezt a könyvet használom arra ebben a dokumentumban, hogy 

bemutassam Chanderék álláspontját. 
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 Evan Chandler Michael Jackson ellen fordul  

 

Ez volt tehát az a család, amibe Jackson belecsöppent új 

barátként. 1993 februárjában első alkalommal invitálta meg 

June-t, Jordant és Jordan kishúgát Neverland nevű birtokára. 

Onnantól kezdve a család gyakran látogatott Neverlandre, 

Jackson Century City-ben (Los Angeles egy része) lévő 

lakásába és utazott vele különféle rendezvényekre az USA-n 

belül és kívül egyaránt. June Chandler 2005-ös vallomása 

szerint Jackson az ő házába is ellátogatott néhány alkalommal. 

(Ez egyébként nem volt szokatlan Jacksontól. Sokszor 

barátkozott így össze teljesen hétköznapi családokkal.) 

 

Jackson 1993. május 20-án találkozott először Evan 

Chandlerrel. Ekkor futottak először össze June házában. 

Jackson meghívta Evant a Century City-ben található lakásába 

a következő napon, majd Evan invitálta meg a sztárt, hogy 

töltse vele és családjával (második feleségével és két közös 

gyermekükkel, valamint Jordannel) a hétvégét május 22-23-án. 

Majd Evan meghívta Jacksont a következő hétvégére is május 

28-30-án, amely hosszú hétvége volt, mivel akkorra esett a 

háborús hősök emléknapja, a Memorial Day.  

 

Később Evan azt állította, hogy május 28-30-ára már gyanút 

kezdett fogni, hogy Jackson szexuálisan molesztálja Jordant. Ez az állítólagos gyanú azonban 

nem akadályozta meg abban, hogy Jacksont a fia szobájában helyezze el aludni.  

 

Ray Chandler könyvében az egyik indok, amit adnak erre az állítólagos „gyanúra” az, hogy 

Jackson sok ajándékot vett Jordannek, amelyek – Evan szerint legalábbis – nem illettek 

Jordan életkorához: műanyag játékkatonákat és más játékokat, amelyek Evan szerint kisebb 

gyerekeknek voltak való.  

 

A szexuális molesztálás egy másik jele – Evan szerint – az volt, hogy Jackson és Jordan 

túlságosan élvezték egymás társaságát, együtt játszottak, Evan pedig úgy érezte, hogy ő 

kívülállóvá válik. „Michael és Jordie elvoltak a saját kis világukban egész nap, mintha Evan 

nem is létezne” – írja Ray Chandler a könyvében. A könyv szerint Evan később így 

emlékezett vissza arra, hogy miből fogott gyanút: „»Rá kellett volna már jönnöm« - 

emlékezett vissza Evan hetekkel később arra, amikor Jordie besétált a házba aznap este szűk 

fekete nadrágban, fehér zokniban és fekete kalapban, majd Michael bejött mögötte ugyanilyen 

szerelésben. Vagy amikor befutottak a nappaliba vacsora után és bezárták maguk mögött az 

ajtót, engem otthagyva egyedül a történelem házi feladattal. Vagy, hogy Michael soha nem 

hívta Jordie-t egyszer sem a nevén, hanem helyette gyengéd beceneveket használt, mint 

»Applehead« és »Doo Doo Head«”. (Megjegyzés: Jackson sok embert illetett ezekkel a 

nevekkel, beleértve a saját gyerekeit is.) 

 

Hogy a kisebb gyerekeknek való játékok, az, hogy két ember jól érzi magát egymás 

társaságában, bolondos becenevek, vagy az, hogy Jordan úgy öltözött fel, mint a kedvenc 

 
Michael Jackson June Chandlerrel 

és gyermekeivel, Lilly-vel és 

Jordannel 1993-ban Monacóban 
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popsztárja, aki mellesleg a barátja is volt, mitől jelei a szexuális molesztálásnak, arra sosem 

ad magyarázatot Chandlerék könyve.  

 

A könyv szerint Evan még meg is kérdezte Jordant azon a hétvégén, hogy a közte és a sztár 

között lévő kapcsolat szexuális-e, mire Jordan azt felelte: „Ez gusztustalan! Én nem vagyok 

olyan.” 

  

Még a Chandler-könyvből is világos, hogy Evan elkezdett féltékeny lenni Jackson és a fia 

barátságára. Néhány más dolog is történt azon a hétvégén. Az egyik az volt, hogy Evan 

megkérte Jacksont, hogy építsen egy melléképületet a házához, amit Jackson visszautasított. 

Evan arra is megkérte a sztárt, hogy segítse őt a forgatókönyvírói karrierjében és tegye 

partnerévé a filmvállalatában, de Jackson erre sem volt hajlandó. Ekkor kezdett Evan hirtelen 

arra gyanakodni, hogy Jackson „szexuálisan molesztálja” a fiát.  

 

Van még egy figyelemre méltó sztori Chandlerék könyvében arról a május 28-30-ai 

hétvégéről. Eszerint egy reggel Jackson erős fejfájásra panaszkodott. Evan kihasználta ezt az 

alkalmat és egy aneszteziológus barátja, Mark Torbiner segítségével bedrogozta a sztárt. Evan 

azt állította később, hogy csak Toradolt adtak neki, ami a Demerol egy nem kábító hatású 

változata, ám, hogy valóban ezt adták-e be a sztárnak az kétséges, ugyanis a könyv szerint a 

sztár ennek hatására olyan tüneteket produkált, mintha berúgott volna: „furcsán viselkedett, 

összefüggéstelenül mormolt és érthetetlenül beszélt”. Egy idő után a művész tudata elkezdett 

tisztulni, s ebben a már valamennyire koherens, de még mindig gátlásoktól mentes 

állapotában Evan elkezdte kikérdezni a szexualitásáról, arról, hogy meleg-e. Jackson azt 

válaszolta, hogy nem az. A könyv szerint Jakckson nem érezte jól magát és egész nap ágyban 

maradt. Későbbi állításai ellenére, miszerint arra gyanakodott, hogy Jackson molesztálja 

Jordant, Evan a két fia szobájába helyezte el Jacksont aludni.  

 

Ennél a furcsa epizódnál meg kell jegyezni, hogy a színésznő Carrie Fisher (a Star Wars Leia 

hercegnője) „Shockaholic” című önéletrajzában ír Evan Chandlerről és aneszteziológusáról, 

ugyanis Fisher páciense volt Evannak pont ebben az időszakban. Carrie Fisher könyvéből 

megtudjuk, hogy Evan és Torbiner olyan orvosok voltak, akik rendszeresen visszaéltek 

gyógyszerekkel. Tehát mindenképpen kérdéses, hogy mit adtak be a fejfájós Jacksonnak azon 

a reggelen és mi volt vele a céljuk. Úgy tűnik az, hogy információkat szedjenek ki a sztárból a 

szexualitásáról, ám nyilvánvaló, hogy ez nem járt semmi olyan eredménnyel, amit később 

felhasználhattak volna ellene.  

 

Evan Chandler elkezdi terveit szövögetni 

 

Apák napján, június 20-án, Jordan nem volt hajlandó felhívni az apját, amitől Evan dühbe 

gurult és megfenyegette June-t és Jordant: „Hadd mondjak valamit, June. Jobban teszi, ha 

felhív és minél hamarabb vagy mind nagyon meg fogjátok bánni. Ismersz engem. Elegem 

van!”  

 

Evan továbbá ezt a fenyegető üzenetet hagyta June üzenetrögzítőjén július 7-én: „June, játszd 

le ezt az üzenetet Michaelnek és Jordie-nak! Mindhárman felelősek vagytok azért, ami folyik. 

Senki sem semleges fél. Miután Jordie újra és újra nem volt hajlandó visszahívni, ez lesz az 

utolsó önkéntes kísérletem a kommunikálásra. A házadban leszek San Lorenzóban ezen a 

pénteken, július 9-én, reggel 8:30-kor. A szavamat adom rá, hogy semmi olyan dolog nincs, 

ami bármelyikőtök számára fontosabb lehet, mint ott lenni ezen a találkozón.” 
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Evan Jacksonnak a fiú feletti befolyásának tulajdonította azt, hogy Jordan nem volt hajlandó 

beszélni vele. Mintha Evan mániája, fenyegetőzpései, dühkitörései és furcsa szexuális 

megjegyzései és kérdései nem lennének éppen elegendőek arra, hogy elidegenítsenek egy 

gyereket.  

1993. július 8-án David Schwartz, June Chandler akkori férje, rögzítette három 

telefonbeszélgetését Evan Chandlerrel, amelyek arról árulkodnak, hogy Evan már akkor 

terveket szövögetett  Jackson ellen – még mielőtt Jordan egyáltalán „bevallotta” volna az 

állítólagos szexuális molesztálást.  

Evan már akkor fogadott egy ügyvédet, Barry K. Rothmant, akit a Schwartz által felvett 

beszélgetésben csak úgy jellemez, mint „a legmocskosabb kurafi”, aki „mindenkit el akar 

pusztítani a látókörében bármilyen ördögi, mocskos, kegyetlen módon, ahogy csak tud” és aki 

„annyi embert meg akar alázni, ahányat csak tud” és aki „éhezik a nyilvánosságra”. Még 

egyszer: mindez azelőtt, hogy Jordan állítólag „vallott” Evannak a szexuális 

molesztálásról! 

De nem arról van-e szó, hogy Evan Chandler csupán egy 

kétségbeesett apa volt, aki egy jogos aggodalmat próbált 

kommunikálni ex-felesége és Jackson felé, de mivel nem 

hallgatták meg, kétségbeesett eszközökhöz kényszerült?  

A későbbiekben látni fogják, hogy Evan ezeket a vádakat 

pénzszerzésre használta fel, s azt is, hogy másik két gyermekét 

teljesen elhanyagolta - egyedül a milliomos Jordannel kívánt 

kapcsolatot tartani a vádak után. Mindez azt mutatatja, hogy 

Evan ábrázolása, mint aggodó, törődő szülő elég távol áll a 

valóságtól. Ráadásul az aggodalmak önmagukban nem 

magyaráznak meg előre kidolgozott, részletes terveket arra vonatkozóan, hogy hogyan fog 

tönkre tenni és megalázni embereket (s vegyük észre a többes számot – úgy tűnik Evan nem is 

csak Jacksonról beszél) „bármilyen ördögi, mocskos, kegyetlen módon”, miközben a saját fia 

is tagadja, hogy Jackson bármi helytelent tett volna vele.  

A fia iránti aggodalom helyett Evan dühe valójában a saját sértett egójáról szólt, amint az 

tükröződik is a felvételeken elmondottakból, amikor például Evan azt mondja: „Az igazat 

megvallva Dave, sokkal könnyebb lenne számomra és sokkal kielégítőbb, ha láthatnék 

mindenkit elpusztulni, ahogy ők elpusztítottak engem, de ez sokkal könnyebb lenne.” A 

beszélgetés során Evan nemcsak Jackson ellen dühöng, hanem June, sőt még Jordan ellen is, 

azért, amit vele, Evannal tettek – legalábbis Evan elméjében.  

És mi volt az, amit tettek Evannal? Evan ezt mondja a felvételen: „Hadd fogalmazzak így 

neked, Dave. A világon senkinek nem szabadott a családtagjaim, June, Jordy és közém állnia. 

Ez volt a nehéz [szalaghiba] az ellenkezője. Ez gonosz dolog.” 

A szalagon Evan nem megy bele annak a tervnek a részleteibe, amely alapján elpusztítja 

Jacksont, de hogy már van terve - miközben Jordan maga tagadja, hogy bármi történt volna -, 

az világos: „Ha keresztülviszem ezt, akkor nagyot fogok nyerni. Nincs mód rá, hogy 

veszítsek. Kívül-belül leellenőrizem ezt.” 

 
Evan megtámad egy fotóst 
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„Mindent meg fogok kapni, amit akarok és ők teljesen – ők örökre el fognak pusztulni. 

Elpusztulnak. June el fogja veszíteni Jordy-t. Nem lesz joga arra, hogy valaha is újra lássa 

őt” és „Michael karrierjének vége lesz”.  

Egy ponton Schwartz Evant meglehetősen nyersen megkérdezi, hogy vajon Evan szexuális 

molesztálást gyanít-e („Gondolod, hogy bassza őt?”), mire Evan azt mondja, hogy fogalma 

sincs és aztán arról kezd beszélni, hogy az ügyvédje azt mondta neki, hogy senkinek ne 

mondjon semmit, hogy „el ne rontsa”.   

Egy másik alkalommal a szalagon Evan arra utal, hogy „viszony” van Jordan és Jackson 

között: „Amit mondok neked az az, hogy Jordy és Michael kihasználják az embereket. Nekik 

megvolt, nekik megvolt a saját viszonyuk. Úgy akarják folytatni ezt, ahogy folytatni akarják. 

Nem akarják, hogy bárki az útjukba álljon [szalaghiba] – legkevesebb ellenállást és arra 

mennek.”  

Miért gondolta ezt? Csupán mert nem beszéltek vele: „Nem volt ok arra, hogy kirekesszenek, 

hacsak ők… hacsak nekik arra van szükségük, hogy távol legyek, így ők csinálhassanak 

bizonyos dolgokat, amiket szerintem nem jó, ha csinálnak.” 

 

Evan ezután arról panaszkodik, hogy Jackson már nem hívja őt telefonon: „Nem volt oka 

arra, hogy már ne hívjon. Valójában, Dave, én… kérdezd meg Jordy-t! Én egy nap leültem a 

szobában és beszéltem Michaellel és pontosan elmondtam neki, hogy pontosan mit is akarok 

ettől a kapcsolattól, amit akarok [szalaghiba], oké, hogy ne neki kelljen kitalálnia. És az egyik 

dolog, amit mondtam, hogy mindig tudnunk kell beszélni egymással. Ez a szabály, oké, mert 

tudom, hogy amint nem beszélsz a másikkal, elkezdenek furcsa dolgok történni és az emberek 

[szalaghiba]… 

 

Dave Schwartz: A képzelet átveszi az uralmat. 

 

Evan Chandler: A képzelet megöl.” 

 

Amikor Schwartz megkéri Evant, hogy menjenek el együtt egy pszichológushoz, hogy 

átbeszéljék az ügyet, Evan ezt visszautasítja, mondván, hogy „a dolog már mozgásba 

lendült” és „már nincs az én kezemben”. Ennek nincs sok értelme, hiszen maga Evan volt az, 

aki mozgatta a szálakat és aki kontrollálta az eseményeket a vádak kialakulásának kezdetén. 

Mi lendült megállíthatatlanul mozgásba és miért, amikor a fia határozottan állította akkoriban, 

hogy nem molesztálták és Evannak csupán a képzelete volt, nem pedig bizonyítéka?  

 

Evan tovább dühöng Jackson ellen: „Michael Jackson… Michael Jackson karrierje, Dave. 

Ez az ember hihetetlenül meg lesz alázva. Nem fogod elhinni. Nem fogja elhinni, hogy mi 

történik vele. A legrosszabb rémálmain is túl. [Szalaghiba] nem fog többé egyetlen lemezt 

sem eladni. Ez biztos.” De aztán hozzáteszi: „De ennek nem kell megtörténnie, ha holnap 

eljönnek.” 

 

A beszélgetés során Evan többször dühöng Jackson, June ÉS Jordan ellen is azért, amit 

állítása szerint vele, Evannal tettek. „Mert June és Jordan és Michael rákényszerítettek, hogy 

elvigyem a határokig ezt azért, hogy végre rám figyeljenek. Milyen szánalmasak, kibaszottul 

szánalmasak, hogy ezt tették.” 
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„Szóval ez az ő hibájuk. Minden az ő hibájuk száz százalékosan, és az ok, amiért az ő hibájuk 

[szalaghiba] próbáltam kommunikálni és újra és újra lepattintották a kísérleteimet arra, hogy 

beszéljünk és azt mondták nekem, hogy >>Menj, baszd meg magad!<< . És ha ezt teszed 

valakivel, rendszeresen, akkor belekényszeríted abba, hogy valamit tegyen [szalaghiba]. Én 

nem vagyok egy gonosz ember. Nem akarom ezt csinálni.”  

 

Evan próbált Schwartz Jackson iránti féltékenységére is rájátszani annak érdekében, hogy az ő 

oldalára állítsa: „Mi károd származna abból, mi kára lenne a kapcsolatodnak June-nal abból, 

ha Michael már nem lenne a képben? Ha már nem lesz a képben, akkor mit gondolsz June mit 

fog tenni? Vissza fog menni hozzád. Már nincs szüksége rád. Már nem is akrja, hogy az 

életében legyél.”  

Később Evan elmondja Schwartznak a terveiről: „Vannak emberek, akik csak a 

telefonhívásomra várnak és akik szándékosan bizonyos pozíciókban lesznek [szalaghiba]. 

Fizettem nekik ezért. A munkájukat végzik. Csak előre kell mennem és folytatnom. Úgy értem 

az idő ki van jelölve. Minden egy bizonyos tervnek megfelelően zajlik, ami nemcsak az én 

tervem. Mások is benne vannak…” 

Evan azzal fegyegetőzik, hogy mozgásba lendíti ezt a tervet, ha Jackson, June és Jordan nem 

jelennek meg egy általa kijelölt találkozón július 9-én. „De ha ott lesznek, akkor az sokkal 

jobb lesz, mint ha nem… úgy értem, hogy lesz esélyük arra, hogy sokkal jobbá tegyék a 

dolgokat, ha ott lesznek. Az instrukcióm az volt, hogy gyilkoljanak és pusztítsanak 

[szalaghiba]. Mondom neked. Úgy értem, gyilkolás és pusztítás alatt azt értem, hogy 

kínozni fogom őket, Dave. Mert June is ezt tette velem. Megkínzott engem…” 

A következő napon, július 9-én, a találkozó, amit Evan követel a szalagon nem jött létre. 

Azonban Schwartz és June Chandler elvitték a felvételt Anthony Pellicanónak, egy 

magándetektívnek, aki Jackson ügyvédjének, Bert Fieldsnek dolgozott. Pellicano azután 

találkozott Jordannel anélkül, hogy Jackson jelen lett volna és nagyon konkrét kérdéseket tett 

fel neki arról, hogy molesztálta-e vagy helytelen módon megérintette-e valaha az énekes. A 

fiú válasza minden kérdésre az volt, hogy soha semmi ilyesmi nem történt vele. Ugyanakkor 

Pellicano elmondása szerint Jordan azt mondta neki, hogy az apja csak pénzt akar.  

Jordan Chandler „vall” 

Július 11-én Jordant elküldték az apjához egy egyhetes látogatásra, ám a hét végén Evan 

Chandler nem volt hajlandó visszaadni a fiút az anyjának. 

Július 14-én Evan Chandler és ügyvédje, Barry Rothman felvette a kapcsolatot Dr. Mathis 

Abramsszal, egy Beverly Hills-i pszichiáterrel, és előadták neki Jackson és Jordan 

kapcsolatának egy roppant egyoldalú, manipulatív jellemzését. Válaszul július 16-án - 

anélkül, hogy találkozott volna akár a gyermekkel, akár a megvádolttal, pusztán Evan és 

Rothman sztorijára alapozva - Dr. Abrams küldött Rothmannak egy kétoldalas levelet, 

amelyben többek között azt írta, hogy „jó ok van feltételezni, hogy lehetséges, hogy szexuális 

molesztálás történt”. Hozzá kell tenni, hogy a július 14-ei megbeszélésükön Dr. Abrams 

sürgette Evant, hogy vigye el a gyermeket hozzá annak érdekében, hogy megvizsgálhassa, 

azonban Evan ezt visszautasította. Neki csakis erre a látatlanban írt levélre volt szüksége 

Dr. Abramstól, amelyet aztán arra zsarolási alapként használhatott mind ex-felesége, mind 

Michael Jackson ellen.  
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Valójában azon a ponton Jordan maga még mindig tagadta, hogy Jackson molesztálta volna. 

Chandlerék sztorija szerint a fiú július 16-án „vallott” az apjának, „véletlenül” pont azon a 

napon, amikor Evannak vissza kellett volna vinnie őt June-hoz. Chandlerék saját története 

szerint Evan elaltatta Jordant egy kisebb fogászati beavatkozás, egy tejfog kihúzása kedvéért 

aneszeziológus barátja, Mark Torbiner segítségével (ugyanaz az altatóorvos, aki Jackson 

meglehetősen furcsa bedrogozásában is részt vett a hősök emléknapján). Miután Jordan 

felébredt az altatásból Evan elkezdett nyomást gyakorolni rá, hogy „vallja be”, hogy Jackson 

molesztálta őt és támassza alá Evan „gyanúját”. A fiú ezt visszautasította. Ezután Evan 

elkezdte őt hazugságokkal zsarolni és fenyegetni. Először azt állította, hogy 

lehallgatókészülékeket helyezett el Jordan hálószobájában, így mindent tud arról, hogy mi 

történt közte és Jackson közt. Jordant ez a hazugság nem hatotta meg, s továbbra sem volt 

hajlandó azt állítani, hogy Jackson molesztálta. „Ezt érzékelve Evan gyorsan taktikát 

válttott.” - olvassuk Ray Chandler könyvében. Elkezdett inkább hízelegni a fiának, olyanokat 

mondva, hogy biszexuálisnak lenni teljesen rendjén való dolog, sőt „még menő is, bizonyos 

szempontból”. Ez sem működött. Jordan továbbra sem volt hajlandó azt mondani, hogy 

Jackson szexuális módon közeledett volna felé, vagy molesztálta volna.  

Ezután Evan újra fenyegetőzött és egyre agresszívabbá vált: „Adok neked egy utolsó esélyt 

arra, hogy megmentsd Michaelt. Ha hazudsz nekem, akkor elpusztítom az egész világ előtt és 

minden a te hibád lesz, mert te vagy az egyetlen ember, aki meg tudta volna menteni.”  

Jordan természetesen ekkor már nagyon jól tudta, hogy az apja mit tekint „igazságnak” és 

mit „hazugságnak”, hiszen Evan nagyonis világossá tette azt. Ray Chandler ezt írja a 

könyvében: „A szívében Evan már tudta az igazságot, nem volt arra szüksége, hogy Jordie 

megerősítse azt.” Más szavakkal Evannak volt egy fixa ideája miszerint Jackson molesztálta 

a fiát és csakis ennek megerősítését volt hajlandó elfogadni tőle, mint „igazságot”.  Minden 

mást „hazugságnak” tekintett és ez a fenyegetőzése szerint ahhoz vezetett volna, hogy 

„elpusztítja” a sztárt. És Jordan állítólag ekkor adta meg magát, miközben kérlelte az apját, 

hogy ne bántsa Jacksont:  

„Oké. Mi a kérdés?” 

„Megérintette Michael a péniszedet?” 

Jordan habozott. Majd alig hallhatóan suttogott egy „igent”. 

Evan nem kérdezett tovább. Mindent hallott, amit hallania kellett. Kinyújtotta a 

kezét és megölelte a fiát, Jordie pedig szorosan visszaölelte. 

„Soha többet nem beszéltünk róla” – mondta később Evan a Los Angeles-i 

kerületi ügyésznek. Evannak a részletek nem számítottak: „A börtön falai 

leomlottak és biztos voltam benne, hogy a többi majd magától elrendeződik.”   

Mindezen fegyegetőzés és zsarolás után Jordan „vall” egy alig hallható „igennel”, s Evannak 

semmi több kérdése nincs? Állítólag a fia éppen bevallotta, hogy molesztálták, de az apját 

nem érdeklik a részletek, hogy mikor, hol, hogyan, hány alkalommal és pontosan mi történt, 

milyen körülmények között érintette meg a péniszét egy másik férfi? Sőt, Evan azt mondja 

később a Los Angeles-i kerületi ügyésznek, hogy „soha többé nem beszéltünk róla”. Ennek 

csak akkor lenne értelme, ha Evan tudta, hogy nincsenek részletek. Emellett valószínű, hogy 
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Evan ezzel a sztorival azt próbálta elkerülni, hogy rávetüljön a gyanú árnyéka, hogy esetleg 

kiképezte a fiát, hogy miket mondjon később a hatóságoknak.  

Mire a hatóságok elé ért az ügy, már hallhattunk maszturbálásról, kölcsönös maszturbálásról, 

orális szexről szóló vádakat, de ezek a „részletek” csak azután bukkantak fel, hogy Jordan 

már több hetet eltöltött az apjával, s látogatásokat tett Evan ügyvédjének, Barry Rothmannek 

az irodájában, akit maga Evan is csak úgy jellemzett a David Schwartzzal folytatott telefonos 

beszélgetésében, hogy „a legmocskosabb kurafi”. Rothman akkori titkárnője, Geraldine 

Hughes később egy interjúban elmondta: „Igazán hiszem, hogy az egész dolgot kitervelték és 

hogy a fiú szájába adták azt, hogy miket mondjon, mert láttam ezt a 13 éves gyereket az 

ügyvédem irodájában szülői kíséret nélkül és mintegy becsemészték őt oda – mintha senki 

sem tudhatná az irodában, hogy ott van. Zárt ajtók mögött volt az ügyvédemmel több órán 

keresztül és én úgy hiszem, hogy akkor mondták meg neki, hogy miket mondjon.” 

Hozzá kell tenni, hogy a július 16-ai „vallomásról” szóló sztori Chandlerék saját sztorija, de 

ha ezt fogadjuk el teljesen igaznak, még akkor is nagyon problémássá teszi ezeket a vádakat, 

hogy az apja gyakorlatilag aggresszív fegyegetőzéssel kényszerítette bele a fiát abba, hogy 

„valljon”.  

Mindazonáltal jó okunk van arra, hogy kétségbe vonjuk azt az állítást, hogy Jordan bármit is 

„bevallott” volna azon a napon, július 16-án. Ez az ok a következő tényeken alapul: Ray 

Chandler a könyvében úgy írja le Evant, mint aki a július 16-át követő hetekben 

kétségbeesetten próbálta meggyőzni June-t és David Schwartzot arról, hogy Jackson 

molesztálta Jordant. Ám ezen győzködései közepette Evan több héten át soha nem említette 

Jordan állítólagos vallomását nekik, mindössze Dr. Abrams levelét használta. Hogyan 

„felejthette el” említeni a legfontosabb bizonyítékot, Jordan saját vallomását, ha valóban 

történt ilyen vallomás július 16-án? Evan erre azt a magyarázatot adja Ray Chandler 

könyvében, hogy nem akarta a fia bizalmát elveszíteni, ami már csak azért is hamisan cseng, 

mert egyéb esetekben nem volt különösebb gondja azzal, hogy átverje a fiát, eljátssza a 

bizalmát. Ráadásul már amúgy is azt állította June-nak – Dr. Abrams levelére alapozva -, 

hogy Jackson molesztálta Jordant.  

Ray Chandler könyve szerint June próbálta Jordant kérdezgetni az apja vádjairól ezen 

periódusban, s még arról is biztosította, hogy segít megbüntetni Jacksont, ha Jordan 

megerősíti az apja állításait, de Jordan nem volt hajlandó erre. Végül a megerősítés augusztus 

11-én jött el, amikor is Jordan felhívta az anyját és telefonon beszámolt neki a vádjairól – 

miközben Evan végig ott állt mellette a telefonnál. June ekkor kérte, hogy négyszemközt 

beszélhessen a fiával, de Evan ezt nem volt hajlandó megengedni.  

Vegyük figyelembe azt a tényt, hogy eredetileg Evannak július 16-án vissza kellett volna 

vinnie Jordant az anyjához. Miután nem tette, ez utólag büntetést vonhatott volna maga után. 

Egy utólag megkreált sztori arról, hogy azért nem vitte vissza Jordant, mert a fia aznap 

bevallotta neki, hogy Jackson molesztálta, lehetővé tette Evan számára, hogy elkerülje a jogi 

következményeket. 

Evan Chandler pénzügyi követelései 

Ugyan Evan Chandler azt állította, hogy július 16-án azért nem vitte vissza a fiát az anyjához, 

mert Jordan „vallomást” tett neki arról, hogy Jackson molesztálta, mégsem fordult ezekkel a 

vádakkal a hatóságokhoz egészen augusztus 17-ig. Valószínűleg azért, mert július 16-án 
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semmiféle „vallomást” nem tett Jordan, s Evannak további hetekre volt szüksége ahhoz, hogy 

megdolgozza a fiát, s végül is elérje hogy azt állítsa, amit Evan hallani akart.  Ezen egy hónap 

során Evan arra is felhasználta a vádjait, hogy megpróbáljon pénzt kizsarolni velük 

Jacksonból. Hozzá kell tenni, hogy Chandlerék nagyon érzékenyek a könyvükben a „zsarolás” 

szóra és vehemensen tiltakoznak ellene – ehelyett szívesebben használják a „tárgyalás” szót. 

Akráminek is hívjuk, a következő történt. 

Evan először megpróbálta egyedül találkozóra hívni Jacksont. Jackson azonban csak akkor 

volt hajlandó találkozni vele, ha az ügyvédje vagy a magándetektíve is jelen lehetett. Akkorra 

már hallhatta a Schwartz által rögzített telefonbeszélgetést és tisztában volt azzal, hogy Evan 

készül valamire. Chandlerék könyve így írja le ezt a beszélgetést:  

„Csak azt akarom tudni, hogy mi folyik kettőtök között” – magyarázta Evan – 

„Nincs szükséged ügyvédre. Elintézhetjük magunk között.” 

Michael hajthatatlan volt: [Anthony] Pellicanónak vagy [Bert] Fieldsnek ott kell 

lennie. 

„Beszélhetünk olyan dolgokról, amelyek mindkettőtök számára kínosak lehetnek.” 

– figyelmeztette Evan. 

„Bármit mondasz nekem, azt elmondhatod Bertnek is.” – mondta Michael. 

„De nem hiszem, hogy bárki másnak hallania kellene ezeket a dolgokat. Nem 

akarom, hogy bajba kerülj. Csak…”  

Klikk. 

Ez a telefonbeszélgetés fordulópont volt Evan számára. „Megértettem, hogy egy 

Michael helyzetében lévő embernek mindenhez ügyvédre van szüksége, de ez nem 

üzlet volt – számomra nem. Tényleg azt gondolta, hogy elintézhetjük, ha kivesszük 

az ügyvédeket a képből és azt hittem, hogy Michael is ezt akarná. Ha én nem 

viszek ügyvédet, akkor neki miért kell?” 

A találkozóra végül augusztus 4-én került sor a Westwood Marquis Hotelben. Jelen voltak: 

Michael Jackson, Anthony Pellicano (a Jackson ügyvédjének, Bert Fieldsnek dolgozó 

magándetektív), Evan és Jordan Chandler. Amikor meglátta Jacksont, Evan egy hatalmas 

öleléssel köszöntötte, ami elég furcsa reakció egy olyan apától, aki később azt állította, 

hogy a fia ezt megelőzően bevallotta neki, hogy Jackson szexuálisan molesztálta. Ezután 

Evan a zsebébe nyúlt, előhúzta Dr. Abrams levelét és elkezdett felolvasni belőle.  

Ebből Jackson megérthette, hogy mivel vádolják, de Evan biztosította magát arra, hogy 

később ne tudják rágalmazással megvádolni: hiszen a vádakat nem közvetlenül ő és nem a 

saját szavaival fogalmazta meg, hanem Dr. Abrams leveléből idézett. Erre a taktikára Evan 

már a július 8-ai Schwartz-féle szalagokon is utalt. Ott azt mondta, hogy az általa július 9-ére 

követelt találkozón ahelyett, hogy a saját szavaival fogalmazna, papírból fog felolvasni azért, 

hogy „elkerüljem, hogy bármit felhasználhassanak ellenem”. Noha arra a találkozóra végül 

nem került sor, az augusztus 4-ei találozó ugyanezt a koreográfiát követte.  
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Chandlerék könyve szerint Evan ezután felhozott egy ajánlatot, amelyet állítólag Pellicano tett 

neki néhány nappal korábban arra vonatkozóan, hogy Jackson támogatná Evan 

forgatókönyvírói karrierjét. Pellicano azonban tagadta, hogy ilyen ajánlatot tett volna és 

nagyon világossá tette, hogy Jackson semmit nem hajlandó ajánlani Evannak. Chandlerék 

könyve így fogalmaz: „Evant frusztrálta Pellicano hozzáállása és az, hogy Michael ezt 

szemmel láthatóan támogatja”, s ekkor azt mondta a művésznek, hogy tudja, hogy mit tett 

Jordannel és hogy a fiú megerősítette ezt. A könyv ezt állítja: „Evan ekkor megkérte a fiát, 

hogy erősítse meg és a fiú igenlően bólintott”, mire Jackson egyenesen Jordan szemébe nézett 

és azt mondta: „Nem csináltam semmit.”  

Pellicano másképp emlékszik Jordan attitűdjére azon a találkozón. Azt mondta, hogy amikor 

Evan felolvasta Dr. Abrams levelét és elérkezett a szexuális molesztálásról szóló részhez, 

akkor Jordan „lehajtotta a fejét, majd meglepett arckifejezéssel felnézett Jacksonra, mintha 

azt mondaná: >>Én ilyet nem mondtam.<<” 

A találkozó után Evan meghívta Pellicanót egyedül ügyvédje, Barry Rothman irodájába, ahol 

is teljesen világossá tették a követelésüket: 20 millió dollárt akarnak cserébe azért, hogy 

ne vádolják meg Jacksont szexuális molesztálással.  

Pellicano szalagra akarta rögzíteni azt, ahogyan Evan és Rothman pénzért alkudozik (és ezt 

később valóban meg is tette), ezért augusztus 9-én tett nekik egy egymillió dolláros 

ellenajánlatot, plusz azt is felajánlotta, hogy Jackson finanszírozná Evan és Jordan három 

forgatókönyvét. Később azonban világossá vált, hogy Pellicano nem gondolta komolyan ezt az 

alkut, ugyanis miután Evan visszautasította az 1 millió dollárt egy magasabb ajánlat 

reményében, Pellicano következő lépésben már mindössze 350 000 dollárt ajánlott, amivel úgy 

tűnt, hogy gúnyolja őket. Chandlerék így panaszkodnak a könyvükben: „Barry nem hitt a 

fülének. Pellicano teljesen figyelmen kívül hagyta a játszma szabályait. Barry 20 millió 

dollárral indított, Pellicano 1 millió dollárral válaszolt, a következő számak valahol a kettő 

között kellett volna lennie.” Ezután Rothman azt mondta Pellicanónak, hogy „Evan hajlandó 

lenne elfogadni az eredeti egymillió dolláros ajánlatot, ha Pellicano megújítaná azt”, de 

Pellicano ezt visszautasította: „>>Soha nem fog megtörténni.<< - közölte a magánnyomozó.” 

Chandlerék könyve szerint Pellicano „visszautasított minden kompromisszumot, pedig az csak 

aprópénz lett volna Jackson számára”, s ez egyértelművé tette, hogy a magánnyomozó nem 

keres komolyan megállapodást. Minden arra ment ki, hogy szalagra rögzíthesse Chandlerék 

alkudozásait. 

Egyértelmű, hogy Jacksonnak rengeteg lehetősége lett volna lefizetni Chandleréket, s elkerülni, 

hogy a hatóságokhoz és a nyilvánossághoz forduljanak, hiszen Chandlerék saját bevallásuk 

szerint sem akartak semmi mást, mint hogy lefizessék őket. Azonban Jackson erre nem volt 

hajlandó. Ray Chandler egy szociopata cinizmusával dicsekszik a könyvében arról, hogy 

Jackson elkerülhette volna ezeket a vádakat, ha lefizeti őket.   

„Fields és Pellicano már tudták, hogy Evan hajlandó tárgyalni. Miért nem 

fizették le és miért nem fojtották el a rémálmot csírájában, amíg megvolt rá a 

lehetőségük? Pláne, ha tudod, hogy az embered legalább abban bűnös, hogy 

kisfiúkkal alszik. Nemcsak elkerülsz egy polgári pert, hanem ami még fontosabb, 

kivásárlod magad a hatósági eljárások alól azzal, hogy eltávolítod a 

koronatanújukat. Tíz-, húsz-, harmincmillió? A pénz nem akadály. Az üzletet 

órák alatt nyélbe lehet ütni. És ha nem működik, akkor még mindig lehet 

aggresszív taktikát választani.”   
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és 

„1993. augusztus 17-ének reggelén, amint Barry Rothmannal tárgyalt, Anthony 

Pellicanónak ott volt a kezében a pszichiáter jelentésének egy másolata, nevek 

nélkül. Az emberi történelem leghíresebb szórakoztatóművészének a jövőjét 

tartotta a kezében. Mégis a szalag tele van azzal, hogy Pellicano visszautasít 

minden kompromisszumot, pedig az csak aprópénz lett volna Jackson 

számára. Miért kockáztatnád meg, hogy Michael neve rákerüljön arra a 

jelentésre és ez elindítson egy vizsgálatot?” 

Mindenki belátása szerint használhatja minderre a zsarolás szót, mindenesetre Ray Chandler 

könyvének a „tárgyalásról” szóló fejezetét egy különálló bekezdéssel zárja, amiben így 

foglalja össze a fejezetet:  

„Ha Michael már augusztusban kifizette volna a tőle követelt 20 millió dollárt, 

s nemcsak a következő januárban, akkor a következő tíz évet a világ 

leghíresebb szórakoztatóművészeként tölthette volna, nem pedig a világ 

leghírhedtebb gyerekmolesztálójaként.” 

Igen, ezeket így leírták Chandlerék a saját könyvükben. 

Közben ne feledjük el, hogy Jordan vádjai egyáltalán hogyan is születtek meg: az apja 

fenyegette és nyomás alá helyezte, hogy mondja azt amit Evan hallani akar. Ugyanez az apa 

azután arra használta fel ezeket a vádakat, hogy pénzről „tárgyaljon” Jacksonnal.   

A vádak a nyilvánosság elé kerülnek 

Augusztus 16-án June Chandler ügyvédje, Michael Freeman beadványt intézett a bírósághoz 

annak érdekében, hogy June végre visszakapja Jordant Evantól. Barry Rothman 

figyelmeztette Evant, hogy semmi esélye nincs arra, hogy nyerjen ezen beadvány ellen, 

hacsak nem vádolja meg Jacksont azzal, hogy molesztálta Jordant. Ray Chandler könyvében 

ezt olvashatjuk:  

 

„A Freeman kérvényének meghallgatását megelőző este Barry elmondta 

Evannak, hogy hacsak nem hajlandó besétálni a bíróságra és megvádolni 

Michaelt azzal, hogy molesztálta Jordie-t, akkor nincs esélye nyerni: June volt a 

törvényes gondviselő és csak erre volt szüksége ahhoz, hogy visszakapja Jordie-

t.” 

S valóban, augusztus 17-én a bíróság elrendelte, hogy Evan 48 órán belül adja vissza Jordant 

June-nak. Erre válaszul, s frusztráltan attól, hogy Jackson nem volt hajlandó lefizetni őt, 

augusztus 17-én Evan végül elvitte Jordant Dr. Abramshoz, ahol a fiú először fogalmazott 

meg hivatalosan gyerekmolesztálási vádakat Jackson ellen. Ekkor Jordan már több, mint egy 

hónapja volt az apja és Rothman befolyása alatt.   

Az, hogy Dr. Abramshoz vitték el Jordant, s nem a rendőrségre, ismét egy taktikai lépés volt 

Evan részéről. A pszichiátereket, pszichológusokat, terapeutákat törvény kötelezi arra, hogy 

bármilyen gyermekmolesztálási vádat mérlegelés nélkül jelentsenek a hatóságok felé. Azzal, 

hogy egy terapeuta jelentette a vádakat a rendőrségnek, s nem maga Evan, megint csak 
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biztosította magát az apa, hogy ne lehessen később rágalmazás vagy becsületsértés miatt 

eljárás alá vonni, ha a vádak hamisnak bizonyulnak.  

Noha Dr. Abrams kötelességtudóan jelentette az ügyet, 10 évvel később, egy 2003. december 

12-én a CBS News-nak adott interjúban azt mondta, hogy nem töltött elég időt Jordannal 

ahhoz, hogy következtetéseket vonjon le arról, hogy igazat mondott-e vagy sem: „Úgy 

gondolom, hogy a változó sztorik alapján lehetséges, hogy mindkét esetben kiképezték a 

gyerekeket, de újra mondom: nem volt lehetőségem arra az első ügy során, hogy a 

megpróbáljak a végére járni.”  

Mindez természetesen bűnügyi nyomozást indított el Jackson ellen, s a vádaknak 

köszönhetően Evannak nem kellet Jordant visszaadnia az ex-feleségének az aznap született 

bírósági ítélet ellenére sem.  

Augusztus 19-én Jordan anyja és mostohaapja is átállt Evan oldalára: „Az anya azt mondta, 

hogy ha Jordie ezt állítja, akkor igaznak kell lennie.” – áll a gyermekvédelmi hatóság 1993. 

augusztus 19-én kelt jelentésében, noha korábban June még azt mondta, hogy úgy érzi, hogy 

Evan agymosást hajtott végre a fián azért, hogy Jacksont megvádolja. June-nak két választása 

volt ebben az ügyben: kitart eredeti álláspontja mellett, hogy Evan manipulálta a fiukat, s 

Jackson nem tett semmit – ebben az esetben azonban azt kockáztatta, hogy ő is a vádlottak 

padjára kerül Jackson mellé, mint gondatlansággal vádolt szülő. A másik lehetőség 

nyilvánvalóan jóval kedvezőbb volt számára: átáll Evan mellé és akkor nemcsak elkerüli a 

gondatlanság vádját, de még részesülhet is a pénzből, amit Evan továbbra is igyekezett 

kicsikarni Jacksonból.  

Augusztus 23-án a média először számolt be a Jackson elleni vádakról. 

Mindeközben maga Jackson külföldön volt, világkörüli turnén, de a vádak által okozott 

stressz kikezdte az egészségét. Augusztus 25-én, 26-án és 30-án három koncertet le kellett 

mondania: kettőt kiszáradás miatt, a harmadikat pedig azért, mert összeesett a színpad mögött. 

Augusztus 21-én, 22-én és 30-án - Jackson távollétében - házkutatást hajtottak végre Jackson 

birtokán, illetve lakásaiban. Ezek eredményéről a Los Angeles Times augusztus 27–én így 

számolt be: „A házkutatások nem hoztak semmilyen olyan eredményt, amely alapján vádat 

lehetne emelni.”  

Augusztus végén Jackson feljelentést tett Evan Chandler és Barry Rothman ellen zsarolásért. 

Erre válaszul Rothman visszalépett Chandlerék képviseletétől. Azonban a hatóságok soha 

nem szenteltek akkora figyelmet az Evan elleni zsarolás vádjának, mint a Jackson elleni 

gyerekmolesztálási vádnak. Az első perctől kezdve elfogultak voltak a vádló irányában és 

Jackson ellenében. A zsarolás vádjával kapcsolatban soha nem folytattak le semmilyen 

komoly vizsgálatot, nem hallgattak ki tanúkat, nem tartottak házkutatásokat, és egyáltalán 

nem sok mindent tettek annak érdekében, hogy kivizsgálják a zsarolás vádját.   
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 Augusztus 30-án Chandlerék felfogadták a médiát és a 

nyilvánposságot roppant mód kedvelő Gloria Allredet ügyvédként. 

Allred szeptember 2-án sajtótájékoztatót hívott össze, melyen 

bejelentette, hogy a vádló hajlandó bíróságon tanúskodni. Erre azzal 

reagáltak Chandlerék, hogy néhány nappal később kirúgták Allredet, 

mivel ők nem egészen a bírósági tanúskodás irányába szerették volna 

terelni az ügyet. Helyette felfogadtak egy polgári peres ügyvédet, 

Larry Feldmant. Ray Chandler könyve szerint azért, mert a 

Chandler családnak az volt a célja, hogy az ügyet „egy nagy 

profitot hozó perenkívüli megállapodás” felé tereljék, nem pedig 

egy vádemelés és egy bűnvádi tárgyalás irányába.  

Itt azt kell megjegyezni – de erről később még részletesen írok -, 

hogy csak a bűnvádi tárgyalás eredménye lehet az, hogy a vádlott 

börtönbe kerül. A polgári per során csak pénzt lehet nyerni, a megvádolt személy 

azonban nem kerülhet börtönbe.  

Szeptember 8-án Evan, June és David Schwarzt Feldman irodájában a „nagy profitot hozó 

perenkívüli megállapodásról” tárgyaltak. Evan és Schwartz ennek során összevitatkozott 

egymással arról, hogy ki mennyi pénzt kapjon, amennyiben sikerül kicsikarniuk egy 

perenkívüli megállapodást. Ez a vita aztán tettlegessé is vált, amikor Schwartz állítólag 

megjegyezte, hogy „ez az egész úgyis csak zsarolás. Ezen a ponton Evan felállt, odament 

Dave-hez és elkezdte ütni.”. Ray Chandler könyve is elismeri, hogy „ezen szóváltás közepette 

Evan felpattant a helyéről és arconütötte Dave-et. Több ügyvéd lépett közbe, hogy 

szétválassza a két férfit.” 

Szeptember 14-én Chandlerék benyújtottak egy 30 millió dolláros polgári peres keresetet 

Jackson ellen, többek között szexuális molesztálással, érzelmi megrázkódtatás okozásával és 

gondatlansággal vádolva őt – amint láthattuk mindezt azzal a céllal tették, hogy elérjenek 

„egy nagy profitot hozó perenkívüli megállapodást”. 

Október 6-án Jordant elküldték egy pszichiáterhez, Dr. Richard Gardnerhez, aki interjút 

készített vele. Addigra Jordan már csaknem három hónapja volt apja teljes kontrollja és 

befolyása alatt. A Dr. Gardnerrel készült interjú leiratát 2003-ban kiszivárogtatták (nagy 

valósíznűséggel Chandlerék). Ez figyelemreméltóan hasonló kifejzéseket, gondolatmeneteket, 

szóhasználatokat és véleményeket tartalmaz Jordan részéről, mint amilyeneket apjától 

hallottunk a David Schwartzzal július 8-án folytatott telefonbeszélgetése során. Mindezt úgy, 

hogy Evan azt állította soha nem beszélt a fiával a vádjai részleteiről, hogy egyetlen 

beszélgetésük a témában az az alig hallható „igen” volt, amelyet Jordan állítólag július 16-án 

mondott. Azonban az a tény, hogy Jordan szavai és ötletei kísértetiesen hasonlítanak az apja 

szavaira és ötleteire, amelyeket abban a telefonbeszélgetésben mondott, nagyon is felveti a 

gyanút, hogy Evan képezte ki a fiát arra, hogy miket mondjon. Jordan soha nem ismételte el a 

vádjait bíróságon és soha nem vetették alá keresztkihallgatásnak. A Dr. Gardnerrel készült 

interjú során egy alkalommal a pszichiáter megkérdezte a fiút, hogy vannak-e félelmei. Jordan 

nem értette meg, hogy Dr. Gardner olyan belső félelmekre, szorongásokra gondolt, amelyek 

gyakran jelentkeznek gyerekeknél, akik szexuális molesztálás áldozatai voltak. Azt felelte, 

hogy csak a keresztkihallgatástól fél. Válaszai egyébként is sokszor túl felnőttesnek, 

betanultnak vagy monotonnak tűntek. 

 
Larry Feldman 
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Nem ismert, hogy Dr. Gardner milyen következtetéseket vont le az interjúból, mivel a 

véleményét nem szivárogtatták ki az interjúval együtt. Viszont ezután megint tettek egy furcsa 

lépést Chandlerék. Fogták Dr. Gardner interjúját és elvitték inkább Dr. Stanley Katzhoz 

elemzésre, akivel ügyvédjük, Larry Feldman 1987-től ápolt jó viszonyt és dolgozott együtt. 

Dr. Katz korábban 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. 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. (A McMartin-ügyről készült film magyar 

nyelven is elérhető a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=3pRnp22wuYY).  

Október 21-én Jackson lemondott egy koncertet Chilében, majd Dangerous Turnéja további 

több koncertjét is lemondta súlyos egészségügyi problémák miatt.  

November 8-án a rendőrség már a negyedik házkutatást hajtotta végre az ügyben – ezúttal a 

Jackson család hayvenhursti (Encino, Kalifornia) otthonában, ahol Michael szülei is éltek. 

Ezúttal sem találtak semmi terhelőt.  

November 11-én Jackson mexikói koncertje bizonyul az utolsó állomásnak a világkörüli 

turnéján. A hátralévő showkat lemondják, mert Jacksonnál súlyos fájdalomcsillapító-függőség 

alakult ki. Európába viszi kezelésre Elizabeth Taylor és Elton John.  

November 15-én Jackson ügyvépdje, Bert Fields sajtótájékoztatót tartott, amelyen 

megerősítette, hogy Jacksont fájdalomcsillapító-függőség miatt kezelik. Azt mondta, hogy az 

énekes „alig funkcionál intellektuálisan”. Fields hozzátette, hogy Jacksonnak „nem áll 

szándékában elkerülni, hogy visszatérjen az Egyesült Államokba”. A média megpróbálta a 

gyanú árnyékát vetni arra, hogy Jacksonnak valóban súlyos függősége lenne és arra 

célozgatott, hogy a törvény elől menekül. Ennek nem sok értelme volt, hiszen hivatalosan 

Jackson ellen nem emeltek vádat, s nem volt ellene letartóztatási parancs sem. Azóta pedig 

tudjuk, hogy teljes mértékben igaz volt, amit Fields mondott: Jackson valóban nagyon rossz 

állapotban volt, súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött és a vádak által okozott stressz kikezdte 

az egészségét.  

November 22-én Dr. Beachamp Colclough, a Jacksont kezelő orvos közleményt adott ki, 

amelyben megerősítette a kezelés tényét és cáfolta a média pletykákat, amelyek arról szóltak, 

hogy Jackson menekül, s egyéb pletykákat, amelyek szerint plasztikai műtéten van, vagy hogy 

öngyilkos akar lenni. A gyógyszerfüggőségen kívül „semmilyen más sebészeti vagy 

pszichológiai kondíció nincs” – közölte Dr. Colclough. 

November 26-án a rendőrség újabb házkutatást tartott, ezúttal Jackson bőrgyógyászánál, Dr. 

Arnold Kleinnel és plasztikai sebészénél, Dr. Steve Hoefflinnál, s ennek során lefoglalták a 

sztár orvosi papírjait. Ezúttal sem találtak semmilyen terhelő bizonyítékot. 

December 10-én Jackson visszatért az Egyesült Államokba.  

December 13-án a Jackson ügyvédei közötti viták miatt Bert Fields és magánnyomozója, 

Anthony Pellicano kiszálltak az ügyből. Ennek előzménye az volt, hogy december 3-án egy 

https://www.youtube.com/watch?v=3pRnp22wuYY
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Jackson által aláírt levélben Fieldset leváltották, mint vezető ügyvédet. Lemondása során 

Pellicano hangsúlyozta, hogy meggyőződése, hogy Jackson ártatlan és az, hogy távozik az 

sem utal semmi másra. Jackson ügyvédei között akkor már egy ideje ment a harc azon, hogy 

ki irányítsa az ügyet, s végül nyert a Howard Weitzman-Johnnie Cochran páros, akik ezután a 

saját elképzeléseik szerint vitték tovább az ügyet.  

Michael Jackson megalázása 

 

December 20-án Jacksont alávetették egy megalázó „test-kutatásnak”, melynek során a nemi 

szervét, a fenekét és az alsó testtájait fotózták és filmezték. A hatóságok ezt az eljárást azzal 

indokolták, hogy össze akarták hasonlítani a fotókat azzal a jellemzéssel, amelyet a vádló, 

Jordan Chandler adott nekik Jackson nemi szervéről. Ez a megalázó eljárás még 

gyermekmolesztálási ügykeben is nagyon ritka és - amint látni fogják - megkérdőjelezhető, 

hogy mi is volt vele valójában a hatóságok célja, s hogy volt-e egyáltalán alapos okuk ennek a 

vizsgálatnak a lefolytatására, vagy pedig csak meg akarták alázni Jacksont.  

 

Két évvel később, egy 1995-ös magazin interjúban 

a nyomozás egyik vezetője, a Santa Barbara-i 

kerületi ügyész, Thomas Sneddon (aki mély 

előítéletekkel, elfogultsággal, sőt ellenséges 

érzelmekkel viseltetett Jackson iránt kezdettől 

fogva, s ez gyakran elhomályosította a józan 

ítélőképességét) azt állította, hogy Jordan 

jellemzése pontos leírását adta Jackson nemi 

szervének. Ez azután tényként terjedt el a 

médiában és sok éven át tényként ismételgették 

különféle cikkekben, mint Jackson bűnösségének 

bizonyítékát. 

Azonban ma már tudjuk, hogy Sneddon állítása egész egyszerűen nem volt igaz. Először is, 

Jordan azt állította, hogy Jackson körül volt metélve. Miután az énekes 2009-ben meghalt, a 

boncolási jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozták a hatóságok, s ebből kiderül, hogy Jackson 

nem volt körülmetélve. Jordannak 50 százalék esélye volt arra, hogy ezt eltalája, de rosszul 

tippelt. (Jordan maga félig zsidó, így pontosan tudta mi az a körülmetélés.) A Vád pártján 

állók próbálták azzal mentegetni Jordan tévedését, hogy egy erekcióban lévő pénisz esetében 

talán nem vette észre, hogy az nem körülmetélt, de ez az érv gyenge lábakon áll, hiszen 

Chandlerék nem azt állították, hogy Jordan csak egy futó pillantást vethetett Jackson nemi 

szervére erekció közben, hanem azt, hogy a fiú sok-sok alkalommal látta azt különböző 

szituációkban, s nemcsak szex közben – pl. amikor állítása szerint együtt fürödtek stb. 

Chandlerék könyve azt állítja, hogy Jordan „minden lehetséges szögből” látta Jackson nemi 

szervét és hogy „precíz mentális képe volt róla”. Tehát, ha Chandlerék vádjai igazak 

lennének, akkor Jordannek tudnia kellett volna, hogy Jackson nincs körülmetélve.  

Jackson 2005-ös pere során Sneddon egy beadványában azt állította, hogy Jordan 

„nagyjából” helyesen határozta meg egy sötét folt relatív helyzetét Jackson péniszén. A 

probléma ezzel az állítással az, hogy Sneddon semmilyen más jellemzőről nem tesz említést a 

beadványában, amiket Jordan leírt. Ray Chandler könyve szerint Jordan „számos 

megkülönböztető jegyet és elszíneződést leírt Michael nemi szervén”, nem csupán egyetlen 

foltot. S ugyanígy egyáltalán nem említi a körülmetélés ügyét sem. Úgy tűnik, hogy 

Sneddonak úgy sikerült „egyezést” találni Jordan leírása és a fotók között, hogy egyszerűen 

 
Thomas Sneddon 
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kiszemezett belőle egyetlen foltot, amit a saját elfogult értékelése alapján „nagyjából” egyező 

helyzetűnek tudott be, s a jellemzés többi részét, amit sehogyan sem tudott „egyezővé” tenni, 

egész egyszerűen figyelmen kívül hagyta.   

Felmerülhet a kérdés azonban, hogy honnan tudták Chandlerék egyáltalán, hogy Jackson 

bőrén foltokat kell leírniuk? Nos, erre egyszerű a válasz. Mindenki Jackson körül tisztában 

volt azzal, hogy az énekes a vitiligo nevű bőrbetegségben szenved és hogy az az egész testén 

foltokat okozott, amint az az alábbi képen is látható.  

 
Michael Jackson vitiligója nem volt titok azok előtt, akik körülötte voltak 

Ezen kívül, amikor Evan a háborús hősök emléknapján bedrogozta Jacksont, akkor a könyvük 

leírása szerint Jackson fenekébe adta be az injekciót, tehát láthatta legalább az énekes fenekét 

és hogy az alsó testtáján is vannak ilyen foltok. Sőt, Chandlerék az ügyészekkel alaposan 

kitárgyalták Jackson vitiligóját és hogy ez számukra gyakorlatilag kockázatmentessé 

teszi azt, hogy jellemzést adjanak Jackson nemi szervéről. (A „test-kutatás” egyébként 

nem Chandlerék ötlete volt, hanem az ügyészségé. Chandlerék maguk nem fogadták túl 

lelkesen az ötletet.) 

A könyvében Ray Chandler idéz egy beszélgetést ügyvédjük, Larry Feldman és Evan között, 

amelyben Feldman elmondta Evannak, hogy beszélt a Los Angeles-i helyettes kerületi 

ügyésszel, Lauren Weisszal (két ügyészség vizsgálódott az ügyben, a Santa Barbara-i és a Los 

Angeles-i), aki elmondta neki, hogy a vitiligo „képes állandóan változni, akárhová nézel, 

tehát bármit mond Jordan az teljesen lényegtelen. Ez a betegség nagyon gyorsan tud 

változni.” Feldman roppantul örült ennek a ténynek, s azt mondta: „ez nekünk jó!” 

Amikor Evan megkérdezte, hogy miért, Feldman így felelt: „Mert, ha Jordannak igaza van, 

akkor igaza van. Ha pedig nincs, akkor van rá magyarázatunk! Ezzel nem tudunk 

veszíteni.” – ujjongott az ügyvéd – „Ez fantasztikus!”  

Ray Chandler a könyve egy másik fejezetében pedig ezt írja: „Másrészről orvosilag 

igazolták, hogy a vitiligo foltjai változnak. Tehát ha Jordie leírása téves, akkor Larry 

mondhatja, hogy a foltok eltolódtak a hónapok során.”  

Amint a fentiekből látható Chandlerék és az ügyészek is cinikusan rájátszottak arra a tényre, 

hogy a vitiligo foltok változnak. Úgy tűnik, hogy Sneddon, akárcsak Chandlerék, kettős 
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mércével élt: ha volt csak egyetlen folt is Jordan rajzain, amire akár csak távolról is rá lehetett 

fogni, hogy egy folt helyzetét eltalálta (legalábbis Sneddon saját elfogult elemzése szerint), 

akkor azt felhasználta Jackson ellen, miközben minden mást figyelmen kívül hagyott és/vagy 

kimagyarázott azzal, hogy a vitiligo foltok változnak. Amint Larry Feldman fogalmazott: 

„Ezzel nem tudunk veszíteni.” 

Amikor az ügyészség úgy döntött, hogy Jacksont aláveti ennek a megalázó procedúrának, 

nagyon jól tudták, hogy valószínűtlen, hogy az bármi olyan dolgot produkáljon, ami bizonyító 

erővel bír, hiszen a foltok a testén változhattak az állítólagos molesztálás óta eltelt hosszú 

hónapok során, arra pedig, hogy eltalálja a körülmetélést 50 százalékos esélye volt Jordannak 

(de nem találta el még így sem). Maga Lauren Weiss helyettes kerületi ügyész mondta azt 

Larry Feldmannak, hogy „bármit mond Jordan az teljesen lényegtelen”. Mindez pedig 

roppant megkérdőjelezhetővé teszi az egész eljárás mögötti motivációt.  

Sneddon sosem adott arra magyaráztatot, hogy ha a leírás és a fotók egyeztek, akkor Jacksont 

miért nem tartóztatták le a „test-kutatás” után. Azt sem magyarázta meg soha, hogy ha 

valóban egyezőség állt fenn, akkor a „test-kutatást” követő eredeti beszámolók miért szólnak 

pont az ellenkezőjéről. Sőt, a nyomozók kétségbeesetten próbáltak magyarázatot találni arra, 

hogy miért nem egyezik Jordan leírása a fotókkal. 1994. március 16-án a Los Angeles Times 

ezt írta: „Jackson anyja [Katherine Jackson] rendszeresen adott interjúkat és nyilvános 

fellépések során is megvédte a fiát, de a nyomozáshoz közelálló egy forrás szerint 

kikérdezhetik Jackson fizikai megjelenésével kapcsolatban. A nyomozók próbálják kideríteni, 

hogy Jackson tett-e valamit annak érdekében, hogy megváltoztassa a külsejét, hogy az ne 

egyezzen azzal a leírással, amelyet az állítólagos áldozat – aki januárban 14 éves lett - adott 

nekik róla.” 

Chandlerék ügyvédje, Larry Feldman pedig örömmel távoltartotta volna ezeket a fotókat a 

bírósági tárgyalástól. Egy 1994. január 5-én kelt beadványában azt kérte, hogy Jackson vagy 

adjon nekik másolatokat a fotókról (ez valószínűleg nem is állt módjában, hiszen nem ő,  

hanem az ügyészség készítette azokat), vagy vesse alá magát egy második (amint láthattuk, 

roppant megalázó) vizsgálatnak, vagy pedig „a bíróság tiltsa meg, hogy ezeket a fotókat 

bizonyítékként használhassák a polgári peres tárgyalás során”. Ez egyébként cáfoja azt a 

mítoszt, hogy Jackson azért ment bele a perenkívüli megállapodásba, mert Jordan leírása 

egyezett a fotókkal. Amint láthatjuk, Chandlerék saját ügyvédje kérvényezte, hogy a fotók ne 

lehessenek bizonyítékok a tárgyalás során.  

December 22-én Jackson kamera elé állt, hogy beszéljen a „test-kutatás” megaláztatásáról és 

ártatlanságát védje. Elmondta, hogy közölték vele, hogy ha nem veti magát alá a vizsgálatnak, 

akkor azt bűnjelként fogják ellene használni. „Rémálom volt. Szörnyű rémálom. De ha ezt kell 

kiállnom azért, hogy bizonyítsam az ártatlanságomat, a teljes ártatlanságomat, akkor 

legyen.” – mondja a videóban.  

Jackson videó közleményére válaszul december 28-án Chandlerék beadtak egy írásos 

nyilatkozatot Jordan nevében, amelyben a vádjait részletezi. Jackson ügyvédje, Howard 

Weitzman szerint ez nem volt más, mint a PR-háború része Feldman részéről, hiszen az nem 

tartalmazott semmi újat a korábban már részletezett vádakhoz képest, csupán PR-

ellencsapásként szolgált Jackson december 22-ei nyilatkozatára, amelyben a sztár 

ártatlanságát védte.  

https://www.youtube.com/watch?v=9r7pKR1FIGM


 22 

December 30-án David M. Rothman bíró elutasította Jackson kérelmét arra vonatkozóan, 

hogy a feleket vessék alá nyilatkozási tilalomnak. Ray Chandler könyve szerint Chandlerék 

azért ellenezték a nyilatkozási tilalmat, mert akkor nem beszélhettek volna a médiával és nem 

befolyásolhatták volna a közvéleményt.  

1994. január 10-én Larry Feldman arra kérte a bíróságot, hogy rendelje el, hogy betekintést 

nyerhessenek Jackson vagyoni helyzetébe: „Több százszoros milliomos, akinek a vagyona 

ingatlanokban van lekötve. A felperesnek szüksége lesz a három hónapra a tárgyalás előtt 

ahhoz, hogy lenyomozza ezeket a vagyonokat és megbecsülje az értéküket.” – írta a 

beadványban, ismételten egyértelművé téve, hogy mi is lebegett igazán Chandlerék szeme 

előtt. 

A perenkívüli megállapodás 

1994. január 25-én Jackson és Chandlerék között született egy 15,3 millió dolláros 

perenkívüli megállapodás a polgári peres ügyben. A megállapodás dokumentuma, amelyet 

mind Jackson, mind Chandlerék aláírtak, hangsúlyozza, hogy abban Jackson 

semmiféleképpen nem ismeri el, hogy bűnös lenne.  

Gyakran felteszik a kérdést a Michael Jackson elleni vádak kapcsán: „Ha ártatlan volt, akkor 

miért kötött perenkívüli megállapodást?” A média egy része kifejezetten a sztár 

bűnösségének bizonyítékaként használta a megállapodás tényét, s a megállapodás jogi hátterét 

a legritkább esetben magyarázta el olvasóiknak. Ezért én most itt megteszem. 

Először is azt tisztázzuk, hogy pontosan mi volt a perenkívüli megállapodás tárgya. Jackson 

ügyében két eljárás folyt párhuzamosan: az egyik a bűnvádi eljárás, amelyet Kalifornia állama 

folytatott, a másik pedig a Chandlerék által benyújtott polgári peres keresettel kapcsolatos 

eljárás. Csakis a bűnvádi eljárás és bűnvádi tárgyalás vezethet ahhoz, hogy az állítólagos 

elkövető börtönbe kerüljön. A polgári peres eljárás végén kizárólag pénz ütheti a 

felperes markát, börtönbüntetés ott nem várhat az alperesre.  

A perenkívüli megállapodás a polgáriperes eljárásra vonatkozott, nem pedig a 

bűnvádira. A bűnvádi eljárás folytatódott a perenkívüli megállapodást követően is és 

semmi olyan nem volt a perenkívüli megállapodásban, amely megakadályozta volna 

Chandleréket abban, hogy vallomást tegyenek Jackson ellen egy bűnvádi bírósági 

tárgyalás során. A Los Angeles-i kerületi ügyész, Gil Garcetti ki is jelentette a polgári peres 

megállapodást követően, hogy Chandlerék ügyvédje, Larry Feldman ígéretet tett neki arra, 

„hogy az állítólagos áldozatot engedni fogják, hogy tanúvallomást tegyen és hogy a polgári 

peres ügyben nem volt olyan megállapodás, amely befolyásolhatná a részvételüket a bűnvádi 

nyomozásban”. Valóban nem volt semmilyen ilyen egyezmény a perenkívüli 

megállapodásban és semmi olyan, amely megakadályozta Chandleréket abban, hogy Jackson 

ellen tanúskodjanak egy bűnvádi tárgyaláson. Az amerikai törvények nem is engedik meg, 

hogy egy bűnügyi eljárásban perenekívüli megállapodás szülessen. Chandlerék vehették volna 

a pénzt a perenkívüli megállapodásból ÉS ezzel együtt tanúskodhattak is volna Michael 

Jackson ellen a bűnvádi eljárásban. Úgy döntöttek, hogy nem teszik, de nem azért, mert ezt 

tiltotta volna a perenkívüli megállapodás, hanem azért mert valójában soha nem érdekelte 

őket a bűnvádi eljárás. Kezdettől fogva csakis a pénzre koncentráltak. Amint azt Ray 

Chandler könyvéből megtudtuk, már szeptember 8-án „egy nagy profitot hozó perenkívüli 

megállapodás” járt a fejükben, amikor benyújtották a polgári keresetüket. Fontos 



 23 

hangsúlyozni, hogy a Chandler család volt az, amely kezdettől fogva követelte a 

perenkívüli megállapodást, s nem pedig Michael Jackson ajánlotta fel azt. 

Általában polgári peres keresetet csak akkor nyújtanak be szexuális molesztálási ügyekben, ha 

a bűnvádi eljárás már lezajlott, vagy pedig akkor, ha valamilyen oknál fogva nincs lehetőség 

egy bűnvádi perre. Természetes várakozás az, hogy egy állítólag molesztált gyermek szülei 

minden erejükkel azon vannak, hogy igazságot szolgáltassanak a gyermeküknek, s 

megvédjenek más gyermekeket egy állítólagos szexuális ragadozóktól – magyarul börtönbe 

juttassák az állítólagos elkövetőt. Chandleréket azonban ez nem, kizárólag a pénz érdekelte.   

A perenkívüli megállapodás volt tehát kezdettől fogva Chandlerék célja, s ügyvédjük, 

Larry Feldman mesterien játszott a kaliforniai törvényekkel annak érdekében, hogy ezt 

a célt el is érje. Nyomást fejtett ki annak érdekében, hogy a polgári peres tárgyalás időben 

megelőzze az esetleges bűnvádi tárgyalást. Ez Jackson jogi csapatát is nyomás alá helyezte, 

mert ha a polgári peres tárgyalás megelőzi a bűnvádi tárgyalást ugyanazon ügyben, akkor az a 

vádnak nagy előnyt adhat a bűnvádi tárgyaláson, hiszen lehetőségük van arra, hogy kövessék 

a polgári peres tárgyalást, kitanulmányozzák a védelem stratégiáját és saját vádjaikat, 

állításaikat, stratégiájukat ehhez igazítsák. Ráadásul a polgári peres tárgyalásokon a bizonytás 

terhe sokkal kisebb, mint egy bűnvádi eljárásban, hiszen kisebb a tét – „csak” pénzről van 

szó, nem pedig valakinek az életéről, szabadságáról. Még bűnvádi eljárás során is előfordful, 

hogy ártatlan embereket ítélnek el, de ennek jóval nagyobb a veszélye egy polgári per során  

(pláne egy ilyen ügyben, ahol csak az egyik fél szava áll szemben a másikéval), s ez aztán 

befolyásolhatja később a bűnvádi tárgyalás esküdtszékét is, veszélyeztetve Jackson jogát a 

tisztességes bűnvádi perhez.  

Számos precedens ügy létezik az amerikai jogban, ahol ki is mondják, hogy sérül a vádlott 

tisztességes bűnvádi eljáráshoz való joga, ha ugyanazon ügyben a bűnvádi tárgyalás előtt 

tartják meg a polgári peres tárgyalást. Éppen emiatt több precedens ügyben le is állítottak 

polgári peres eljárásokat annak érdekében, hogy a bűnvádi tárgyalás megelőzhesse azt időben, 

s ezzel biztosítva legyen a vádlottak tisztességes bűnvádi eljáráshoz való joga. Jackson 

ügyében azonban David M. Rothman bíró az énekes ügyvédeinek minden olyan beadványát 

elutasította, amely arra irányult, hogy a polgári peres eljárást állítsák le annak érdekében, 

hogy a bűnvádi eljárás megelőzhesse azt időben. Chandlerék adu-ásza Jordan életkora volt. 

Azzal érveltek, hogy mivel Jordan csak 14 éves és „egy gyermek memóriája fejlődésben 

van”, így joguk van a gyors polgári peres tárgyaláshoz, a bíró pedig elfogadta ezt az érvet.  

Kedvezőtlen körülmények esetén Jackson és ügyvédei olyan helyzetben találhatták volna 

magukat, amelyben Jacksont egy időben két fronton kell megvédeniük: egy polgári és egy 

bűnvádi perben. Ráadásul úgy kellett volna előkészülniük mindössze 120 nap alatt egy polgári 

peres tárgyalásra, hogy a rendőrség lefoglalta Jackson személyes iratait a bűnvádi eljárás 

során és nem volt hajlandó másolatot adni belőlük, sőt még csak egy listát sem arról, hogy 

miket foglaltak le.  

Miután Jackson csapatának minden arra irányuló beadványát elutasították, hogy a polgári 

peres eljárást a bűnvádi eljárás utánra halasszák, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A 

polgári peres tárgyalás időpontját ugyanis kitűzték 1994 márciusára.   

Chandlerék a saját beadványaikban azzal vádolták Jacksont és az ügyvédeit, hogy „halogató 

taktikát” folytatnak a polgári peres eljárásban, de valójában nagyon jól tudták, hogy ez a 

„halogató taktika” arra irányult, hogy a bűnvádi eljárást a polgári peres eljárás elé tudják 
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hozni, hogy Jackson joga a tisztességes eljárásra biztosítva legyen egy esetleges bűnvádi 

tárgyalás során. Ray Chandler a könyvében idéz egy párbeszédet, amely Evan Chandler és 

Larry Feldman között zajlott és amely bizonyítja, hogy valójában ők voltak azok, akik 

halogató taktikát folytattak a bűnvádi eljárás kapcsán: 

„[Feldman:] Ezt hihetetlenül elbaszták. Mi lehetne jobb? De én előremegyek. 

Tovább fogunk nyomni. Eddig egyetlen rossz gombot sem nyomtam meg. Az 

egyetlen dolog, amit tennünk kell az, hogy magunk mögött tartjuk a bűnvádi 

eljárást. Nem akarom, hogy előre kerüljön.”  

Larry ezt már mondta korábban is, de eddig nem esett le Evannak.  

 [Evan:] „Úgy érted, hogy ha vádat emelnek [Jackson ellen a bűnvádi 

eljárásban], akkor a bűnvádi eljárás automatikusan megelőz minket?” 

 [Feldman:] „Igen.” 

[Evan:] „Jeszusom!” 

[Feldman:] „Így van! Szóval ezt nem akarjuk.” 

„Szóval ezt nem akarjuk” – mondták Chandlerék annak lehetőségéről, hogy esetleg vádat 

emelnek a bűnvádi eljárás során Jackson ellen! Nagyon beszédes az is, hogy Chandlerék a 

polgári peres eljárást érezték magukénak, arról beszéltek úgy, hogy „mi”, miközben minden 

tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a bűnvádi eljárást a polgári peres eljárás mögött tartsák. 

Gondoljunk ebbe bele, s ne feledjük el közben, hogy csak egy bűnvádi eljárás végén 

kerülhet egy állítólagos elkövető börtönbe, a polgári per az csakis pénzről szól! 

Azt a kaliforniai törvényt, ami lehetővé tette Chandleréknek ezt a játékot utólag 

megváltoztatták – Thomas Sneddon Santa Barbara-i főügyész szerint éppen amiatt, ami a 

Chandler ügyben történt.  Ezen változás miatt ma már egy szexuális molesztálási ügyben nem 

lehet a polgári peres tárgyalást megtartani a bűnvádi tárgyalás előtt, ha mindkettő folyamatban 

van. De akkor, 1993-ban, ez még nem volt érvényes, így annak érdekében, hogy megőrizze 

esélyeit egy tisztességes bűnvádi tárgyalásra, Jackson kénytelen volt perenkívüli 

megállapodást kötni a polgári perben. Az ellenséges médiakampány, amely kiváltképp a 

bulvármédiában folyt ellene, valamint a vádakból is eredő egészségügyi és függőségi 

problémái valószínűleg szintén hozzájárultak a perenkívüli megállapodás melletti döntéshez.  

Ezenkívül pedig Jackson ügyvédei is valószínűleg örömmel vitték az ügyet a perenkívüli 

megállapodás felé – és nem feltétlenül önzetlen okokból. Chandlerék cinikusan discsekednek 

azzal a könyvükben, hogy az ügyvédjük, Larry Feldman és Jackson ügyvédei több éves 

barátságot ápolnak egymással, amely számukra megkönnyíti azt, hogy a perenkívüli 

megállapodás felé tereljék az ügyet. Jackson ügyvédi csapatából Howard Weitzmant 

nevesítik, mint aki közel áll Feldmanhoz, de más forrásokból tudjuk, hogy Johnnie Cochran is 

20 éves barátságot ápolt Feldmannal (Feldman egy ügyben még képviselte is Cochrant). Ray 

Chandler ezt írta: „Feldman, Shapiro, Hirsch, Weitzman & Weis mind részei voltak egy kis 

öregfiúk hálózatnak, ami pont a szükséges jegy volt ahhoz, hogy véget vessünk ennek a 

rémálomnak – csendesen.”  

Bert Fields, aki nem volt része ennek az „öregfiúk hálózatnak”, ellene volt a perenkívüli 

megállapodásnak és azt tanácsolta Jacksonnak, hogy ne menjen bele, de miután őt kitúrta a 

többi ügyvéd, szabad volt számukra az út ahhoz, hogy meggyőzzék Jacksont a perenkívüli 
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megállapodásról, ami legalább annyira kívánatos volt az ügyvédek számára mindkét oldalon, 

mint Chandlerék számára. Hogy Michael Jackson számára is jó volt-e ez a döntés, az a mai 

napig vitatott. Amint láthatták, megvolt a racionális jogi indoka, s ennek az indoknak semmi 

köze sincs ahhoz, hogy Jackson bűnös lett volna. Másrészről azonban nem feltétlenül ideális 

szituáció egy vádlott számára, ha a vádlója építhet a két ügyvédi csapat közötti barátságra 

annak érdekében, hogy a vágyott perenkívüli megállapodás felé tereljék az ügyet.  

Chandlerék szelektív nyilvánosságkerülése  

Míg Jackson motivációját a perenkívüli megállapodással kapcsolatban gyakran 

megkérdőjelezik, sokkal ritkábban teszik fel azt a kérdést, hogy vajon a vádló családja miért 

nyomott ilyen agresszíven a perenkívüli megállapodás irányába, miközben minden tőlük 

telhetőt megtettek a bűnvádi per elkerülésére? 

Az indoklásuk erre az volt, hogy tovább akartak lépni az életükkel és nem akarták kitenni 

Jordant annak a médiafigyelemnek, amely egy ilyen nagy publicitást vonzó ügyben és 

tárgyalás során elkerülhetetlen lett volna. Azt is állították, hogy féltek Jackson rajongóinak a 

haragjától. Első látásra ezek az indokok ésszerűnek tűnhetnek, ám, ha egy kicsit mögéjük 

nézünk, akkor látni fogjuk, hogy mennyire hamisak.  

Először is, Evan éppen azért fogadta fel már a kezdet kezdetén Barry Rothmant ügyvédjéül, 

mert Rothman „éhezik a nyilvánosságra” és „csak azt akarja, hogy ez olyan gyorsan a 

nyilvánosság elé kerüljön, amennyire csak lehet, és olyan nagyot robbanjon, amennyire csak 

lehet” – amint az az Evan és David Schwarzt között 1993 júliusában rögzített 

telefonbeszélgetés során Evan szájából elhangzik. A nyilvánosságtól való félelem helyett 

valójában nagyon is keresték a nyilvánosságot. Chandlerék 1993-ban minden jel szerint 

sztorikat adtak el a National Enquirer című bulvárlapnak, s Ray Chandler könyve egy másik 

bulvárújságírót, Diane Dimondot Evan „legközelebbi szövetségeseként” nevezi meg.  

Chandlerék nem aggódtak különösebben a médiafigyelem, a lehetséges rajongói reakciók és 

fenyegetések miatt és nem aggódtak azért, hogy Jordan esetleg nem tud továbblépni az 

életével, amikor mindössze néhány nappal a perenkívüli megállapodás után, 1994 

januárjában, elkezdtek kiadóknak ajánlgatni egy könyvet, amelyet a vádjaikról írtak. A 

könyvkiadó Judith Regan így emlékezett vissza:  

„Kaptam egy telefonhívást Jordan nagybátyjától [Ray Chandlertől]. Könyvet 

akart kiadni, amelyben leírta volna a Michael Jackson elleni molesztálási 

vádjaik részleteit. Úgyhogy megkérdeztem tőle, hogy hogyan képzeli a dolgot, 

figyelembevéve azt a tényt, hogy Chandlerék aláírtak [a perenkívüli 

megállapodás részeként] egy titoktartási nyilatkozatot és kaptak 20 millió 

dollárt. És azt mondta, hogy Jordan apja [Evan] megadott neki minden 

szükséges információt a könyvhöz és hogy úgy hiszi, hogy ő maga [Ray 

Chandler] kívül esik a titoktartási megállapodás hatályán, s ő lenne a szerző. 

Nekem akkoriban az volt a benyomásom, hogy Chandlerék arcátlan 

opportunisták és a nagybácsi egész ajánlatát ízléstelennek találtam. Aláírnak 

egy titoktartási nyilatkozatot és mielőtt a tinta egyáltalán megszárad már egy 

könyvvel házalnak, ami megsérti a megállapodást?” 
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Hogy Ray Chandler valóban egy könyvvel házalt 

mindössze néhány nappal a perenkívüli megállapodás 

aláírása után azt maga Ray Chandler is elismerte 2004-

ben egy bírósági beadványban. A perenkívüli 

megállapodás részeként mindkét fél által aláírt 

titoktartási nyilatkozat miatt Evan maga nem tudott 

könyvet írni vagy nyilatkozgatni, de ezt megkerülték 

azzal, hogy hűséges öccse, Ray Chandler tette meg 

mindezt helyette. Miután 1994-ben nem tudták 

kiadatni a könyvüket, Ray végül 10 évvel később, 

2004-ben adta azt ki, az Arvizo vádak által okozott 

médiafigyelem közepette. Akkoriban Ray Chandler körbenyilatkozgatta a médiát, interjúkat 

adott, s Jackson ellen roppant elfogult dokumentumfilmekben jelent meg. Még weboldalt is 

működtetett. Nyilvánvalóan nem aggódott a médiafigyelem miatt, nem félt Jackson 

rajongóinak esetleges dühétől és nem aggasztotta az sem, hogy Jordan tovább tud-e lépni az 

életével.  

Ironikus volt, hogy amikor ezen médiainterjúk során Ray Chandler azt állította, hogy 

bizonyítékokkal rendelkezik Jackson bűnösségére, Jackson védelme szaván fogta és beidézte 

Jackson 2005-ös tárgyalására, hogy ott mutassa be állítólagos bizonyítékait és tegyen 

tanúvallomást. Ray Chandler azonban, ahelyett, hogy élt volna ezzel a lehetőséggel és segített 

volna elítélni azt a személyt, akiről azt állította, hogy molesztálta az unokaöccsét, inkább 

körmeszakadtáig küzdött az idézés ellen és végül sikerült elérnie, hogy nem kellett 

megjelennie a bíróságon és eskü alatt vallomást tennie.  

Akárhányszor arra került a sor, hogy bíróság előtt megjelenjenek, különösen bűnvádi 

eljárásban, Chandlerék hirtelen féltek a nyilvánosságtól, aggódtak amiatt, hogy Jordan 

nem tud továbblépni, és tartottak Jackson rajongóitól. Mindezek a félelmek azonban 

valahogy szertefoszlottak amikor bulvárlapokat kellett sztorikkal etetni, könyvet kiadni, 

weblapot működtertni vagy média interjúkat adni és megjelenni bulvár színvonalú 

„dokumentumfilmekben”.  

Chandlerék úgy tűnik akkor sem aggódtak a médiafiegyelem, lehetséges rajongói reakciók 

miatt, valamint amiatt, hogy Jordan nem tud továbblépni, amikor Evan egy újabb polgári 

peres keresetet nyújtott be Michael Jackson ellen 1996-ban – ezúttal 60 millió dollárt követelt 

és egy lemezszerződést, hogy albumot jelentethessen meg fia állítólagos szexuális 

molesztálásáról. (Igen, jól olvasták!) 

A per során Evan azzal vádolta Jacksont, hogy megszegte az 1994-es perenkívüli 

megállapodásban foglalt titoktartási nyilatkozatot, amikor egy 1995-ös, Diane Sawyer által 

készített interjúban védte az ártatlanságát. Továbbá Evan azt is állította, hogy Jackson 1995-

ös HIStory című albumán is megszegte a titoktartási nyilatkozatot. Sem az interjú, sem pedig 

az album nem nevezte meg közvetlenül sem Evan, sem pedig Jordan Chandlert. Jackson 

egyszerűen csak ártatlannak vallotta magát az interjúban. Tagadhatatlan, hogy a HIStory 

album néhány dalát és dalszövegét a vádak ihlették és természetes, hogy egy művész 

feldolgozza az élettapasztalatait a kreatív munkájában. Azonban az az állítás, hogy amit 

Jackson kifejezett az albumán megszegte a titoktartási nyilatkozatot nem talált támogatásra a 

bíróság részéről és Evan keresetét végül is elutasították.  

 
Ray Chandler egy média interjú során 



 27 

Ezen peres eljárás során Chandlerék ismét meghazudtolták a nyilvánosságtól való állítólagos 

félelmüket és saját céljaik érdekében használták a médiát arra, hogy nyilvánosságot 

kreáljanak az ügynek. Ennek bizonyítékait megtaláljuk az ügy bírósági dokumentumai között. 

Például megtudjuk belőlük, hogy amikor Chandlerék berendelték egy kihallgatásra Jackson 

ex-feleségét, Lisa Marie Presley-t (aki szintén az alperesek között volt, mert ő is megjelent 

Jacksonnal az 1995-ös interjúban), akkor azt arra próbálták felhasználni, hogy publicitást 

kreáljanak vele.  

„1997. március 7-én és 8-án, ezen bíróság elrendelésének megfelelően, Chandler két napon át 

kihallgatta Presley-t. Amikor Presley és ügyvédje megérkeztek a kihallgatás helyszínére, 

akkor riporterek és televíziós kamerák várták őket. Chandler ügyvédje nem tagadta, hogy ő 

hívta oda a médiát, hogy közvetítse a kihallgatást. Chandler ügyvédje szervezte a kihallgatást 

és soha nem mondta senkinek, hogy meghívta a médiát is. Ráadásul a kihallgatás előtt 

Chandler ügyvédje interjút adott egy országos bulvár televíziós programnak a kihallgatásról. 

Rögtön a kihallgatás után egy nagy televíziós hálózat leadta az interjút a bulvár showban, 

azokkal a felvételekkel együtt, amelyek azt mutatják ahogy Ms. Presley és ügyvédje belép a 

kihallgatás helyszínére. Chandler ügyvédje nyilvánvalóan alaposan megszervezte ezt a média 

rajtaütést annak érdekében, hogy kihasználja Ms. Presley hírnevét a saját és ügyfele 

érdekében.” – olvashatjuk Presley ügyvédjének beadványában.  

Az ügy utóélete 

Amint a fentiekből látható Chandleréknek teljesen rendben volt a nyilvánosság figyelme, ha 

polgári peres eljárásokról, könyvekről, weboldalakról, különféle médiainterjúkról és az 

azokból származó lehetséges pénzügyi haszonról volt szó, s olyankor nem féltek sem a 

nyilvánosságtól, sem Michael Jackson rajongóitól. De ha arról volt szó, hogy bűnvádi 

tárgyaláson tanúskodjanak, akkor rögtön előjöttek ezek az állítólagos félelmek. 

Miután Chandlerék 1994 januárjában megkapták a hőn áhított perenkívüli megállapodásukat, 

teljesen visszavonultak az ügytől. 1994 feburár-áprilisában az ügyészség összehívott két 

előzetes esküdtszéki meghallgatást az ügyben (egyet Santa Barbarában, egyet Los 

Angelesben). Chandlerék egyiken sem voltak hajlandók részt venni. Egyik esküdtszék sem 

emelt vádat Jackson ellen.    

1994 májusában Evan bezárta Beveréy Hills-

i fogászati rendelőjét.  

Július 6-án Jordan Chandler arról értesítette 

az ügyészséget, hogy nem hajlandó 

tanúvallomást tenni Jackson ügyében.  

Augusztusban David Schwartz megpróbált 

magának is kiharapni egy szeletet a tortából 

és egy-egy polgári keresetet nyújtott be Evan 

Chandler és Michael Jackson ellen. Azzal az 

indokkal perelte Jacksont, hogy őt és a 

lányát „traumatizálták” a vádak. Evan és 

June Chandler mindketten részesültek a 

 
Evan, Nathalie, Jordan (jobb szélen) és Jordan öccse röviddel 

a perenkívüli megállapodást követően  
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perenkívüli megállapodásból 1,5-1,5 millió dollárral, ám Schwartz ebből kimaradt miután 

1994-ben ő és June elváltak. Nem meglepő módon Schwartz mondvacsinált keresete nem járt 

sikerrel. 

Szeptember 21-én a Santa Barbara-i kerületi ügyész, Thomas Sneddon és a Los Angeles-i 

kerületi ügyész, Gil Garcetti hivatalos sajtótájékoztatót tartott a Michael Jackson ügy 

állásáról. Elmondták, hogy Jordan Chandler nem hajlandó tanúskodni, így nem tudnak vádat 

emelni Jackson ellen. Garcetti elismerte, hogy a 18 hónapon át tartó nyomozás semmi olyan 

felfedezéshez nem vezetett, amely inkrimináló lett volna Jackson számára. Hozzátette: 

„Michael Jacksont ugyanúgy megilleti az ártatlanság vélelme, mint bármely más 

állampolgárt ebben a teremben, ha nem ítélték el őket bűncselekményben. Nem emelünk vádat 

Michael Jackson ellen.”  

Ugyanakkor Sneddon azt állította, hogy van két másik állítólagos áldozat is, de nem hajlandók 

tanúskodni. Ez egy Sneddontól tipikus csúsztatás volt. Az egyik „állítólagos áldozat” az a 

Brett Barnes volt, akit az ügyészség megpróbált rávenni arra, hogy vallja azt, hogy Jackson 

molesztálta, de aki maga mindig is azt állította, hogy soha nem történt ilyesmi. Barnes a mai 

napi jó barátként emlékszik vissza Jacksonra és csak kedves és barátságos szavai vannak az 

énekesről. Mindig is azt mondta, s a mai napig azt mondja, hogy Jackson soha nem tett vele 

semmi ilyesmit. Sneddon maga is elismerte a sajtótájékoztatón, hogy Barnes „tagadja, hogy 

Mr. Jackson bármi rosszat tett volna vele”, de ez nem akadályozta meg abban, hogy arra 

használja fel Barnes-t, hogy az állítólagos áldozatok számát növelje vele. Évekkel később, 

Jackson 2005-ös tárgyalásán is alkalmazta azt a taktikát, hogy olyan embereket nevezett 

„áldozatoknak”, akik maguk tagadták, hogy áldozatok lettek volna.   

A másik állítólagos áldozat Jason Francia volt, akit az ügyészség szabályszerűen rábeszélt 

arra, hogy vádolja meg Jacksont. Jackson 2005-ös pere során vallomást is tett, de az 

esküdtszék nem találta szavahihetőnek. Részletesen tárgyalni fogjuk a vádjait a következő 

fejezetben.  

Sneddon azt is leszögezte, hogy annak ellenére, hogy az ügyészség nem tud vádat emelni 

Jackson ellen, a nyomozás nyitva marad. Sok-sok éven át nem volt hajlandó lezárni az ügyet, 

s még arra is talált módot, hogy meghosszabbítsa az elévülési időt, azt remélve, hogy Jordan 

egyszer csak úgy fog dönteni, hogy vádat emeltet Jackson ellen. Ám Jordant ez sosem 

érdekelte.  

1995-ben Jordan függetlenítette magát mindkét biológiai szülőjétől. Evan második 

feleségével, Nathalival (aki addigra elvált Evantól) és két fiatalabb testvérével élt tovább. 

Jordan kapcsolata Evannal roppant ambivalensnek tűnt, míg Evan kapcsolata másik két 

gyermekével gyakorlatilag nem létezett a vádak után. Nathalie és Evan egymás közti 

pereskedéseinek bírósági dokumentumaiból úgy tűnik, hogy valamikor Evannak sikerült 

ismét valmennyire a hatása alá vonnia Jordant mentálisan és érzelmileg, mert ezekben a 

dokumentumokban Nathalie arról panaszkodik, hogy egy idő után Jordan nem volt hajlandó 

találkozni többet a fiatalabb testvéreivel, akárcsak az apjuk, aki elhagyta őket.  

Egy 1998-as keresetben Nathalie arról is panaszkodik, hogy Evan nem hajlandó dolgozni és 

gyerektartást fizetni a két fiatalabb gyermeke után, s teljesen elérhetetlenné vált a számukra. 

Megelégedett azzal, hogy Jordan pénzén élősködik. Nathalie beadványából:  
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„[Evan Chandler két fiatalabb gyermeke] állandóan arról kérdezgették 

[Nathalie-t], hogy [Evan Chandler] és a testvérük, Jordan már miért nem 

szereti őket és miért nem hajlandók velük beszélni, amikor a gyerekek 

telefonálnak. Ilyen kis gyerekek számára nagyon hosszú ideje nem látták az 

apjukat és a testvérüket. [Evan] két kiskorú gyermeke szándékos és kegyetlen 

elhagyása eredményeképpen mindkét gyemek rendszeresen terápiára jár 1997 

szeptembere óta és [Jordan öccse] már nyíltan kijelenti, hogy nem akarja, hogy 

bármi köze legyen az apjához és már nem bízik meg az apjában. Noha a 

gyermekfelügyelet és láthatás nem téma ebben az ügyben, a gyermekek terápiája 

további anyagi támogatást igényel. Ha [Evan] nem akarja látni a gyermekeit és 

nem akar velük beszélni, akkor legalább állnia kellene a terápia költségeit, 

amely annak eredménye, hogy ő nyíltan elhagyta őket.” 

és 

„Evan nem olyan ember, akinek sok barátja van. Amióta úgy döntött, hogy a 

fiával és a fiából, Jordanből fog élni, azóta vagy nomád lett vagy remete. 

Semmit nem csinál, amivel eltarthatná magát, vagy kiskorú gyermekeit. Úgy 

tűnik, hogy elégedett azzal, ha hagyja, hogy 18 éves fia támogassa és 

szándékosan elvágta magát minden más családtagtól, aki nem ért egyet a 

viselkedésével.”  

Mindez Evan Chandler azon ábrázolását a médiában, illetve Ray Chandler könyvében, hogy 

aggódó apa volt, s az egyetlen felelős felnőtt Jordan életében, az egyetlen, aki törődött Jordan 

jólétével, erősen megkérdőjelezhetővé teszi. A perenkívüli megállapodást követően Evant már 

nem érdekelte többé a gyermekei közül senki más, csak a milliomos Jordan.  

A 2005-ös Arvizo-ügy tárgyalására készülve 2004. szeptember 28-án az ügyészség látogatást 

tett az akkor 24 éves Jordan Chandlernél New Yorkban, hogy megkérjék tanúskodjon Jackson 

ellen a tárgyaláson. Jackson FBI aktái szerint Jordan ezt visszautasította és azt mondta az 

ügyészségnek, hogy ha kényszeríteni próbálják arra, hogy Jackon ellen tanúskodjon, akkor az 

ellen jogi úton fog küzdeni. Később Jackson 2005-ös ügyvédje, Thomas Mesereau felfedte, 

hogy voltak olyan tanú, akiknek Jordan magánbeszélgetésben elismerte, hogy Jackson sosem 

molesztálta. Ha Jordan tanúskodott volna, akkor Mesereau is behívta volna ezeket a tanúkat.  

2005. április 11-én June Chandler megjelent Jackson tárgyalásán, mint a vád egyik tanúja. 

Elismerte, hogy 11 éve nem beszélt Jordannel. Vallomásában beszélt a fia és Jackson közti 

1993-as barátságról, de ő nem volt tanúja semmiféle molesztálásnak. Ő a Chandler család 

egyetlen tagja, aki valaha is tanúvallomást tett bíróságon.  

Amint azt már korábban említettem, 2005. augusztus 5-én Jordan ideiglenes távoltartási 

végzést szerzett apja ellen amiatt, mert július 6-án Evan „fejbevágta Jordant hátulról egy öt és 

fél kilós súlyzóval, majd paprika spray-vel szembefújta és megpróbálta megfojtani. A bíró úgy 

találta, hogy a súlyzó okozhatott volna súlyos testi sérülést vagy halált.” 

2005. július 24-én Evan polgári peres keresetet indított Jordan ellen, amellyel Jordan azon 

vagyonkezelői alapjához szeretett volna hozzáférni, amelybe a perenkívüli megállapodásból 

származó pénz került. A keresetet a bíróság 2007-ben elutasította.  

2009. július 25-én Michael Jackson elhunyt.  
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2009. november 5-én, mindössze négy hónappal Jackson halála után, Evan Chandler 

öngyilkos lett – fejbelőtte magát New Jersey-ben található otthonában. Nem hagyott 

búcsúlevelet. Beszámolók szerint magányos emberként halt meg, súlyos és fájdalmas 

betegségektől sújtva. Végrendeletében arra adott utasítást, hogy haláláról ne értesítsék a 

családját a temetése utánig. Azt is kiejelentette, hogy nem hagy semmit a három gyermekére: 

„Olyan okoknál fogva, amelyek jobb, ha köztünk maradnak, szándékosan nem hagyok semmit 

a végrendeletemben gyermekeimre vagy leszármazottaikra.” 

Jelenleg Jordan ismét jó kapcsolatot ápol anyjával, June-nal és fiatalabb féltestvéreivel, 

valamint Nathalie-val. Nyilvánosan soha nem beszélt a vádjairól és soha nem vetették alá 

keresztkihallgatásnak azokat az állításokat, amelyeket 1993-ban tett apja befolyása alatt.  
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Jason Francia 

Az 1993-as Chandler-vádak idején, az ügyészség azzal küzdött, hogy nem volt semmilyen 

olyan bizonyítéka, amely alátámasztotta volna Jordan állításait, ezért megpróbálták azzal 

javítani ügyük esélyeit, hogy további állítólagos áldozatok után vadásztak. Legalább 40-60 

olyan gyereket kikérdeztek (más források szerint a százat is elérte ez a szám), akik valaha időt 

töltöttek akár Jacksonnal, akár csak Neverland nevű birtokán. Egyik gyerek sem támasztotta 

alá a vádló sztoriját. Mind elmondták a hatóságoknak, hogy a sztár sohasem molesztálta őket 

és soha nem tett velük semmi illetlent.  

Pedig a rendőrség megkérdőjelezhető taktikát vetett be a gyermekek kikérdezésénél.  Néhány 

szülő és gyerek Jackson ügyvédjéhez, Bert Fieldshez fordult, s arról panaszkodott, hogy a 

rendőrség egyenesen zaklatja őket. Fields ekkor küldött egy levelet a Los Angeles-i 

rendőrfőnönkek, Willie Williamsnek, melyben ezt írja:  

„A Michael Jackson elleni jelenlegi nyomozás során az ügyben vizsgálódó 

rendőrök behatoltak kiskorúak otthonába és nagy-nyomású kihallgatásoknak 

vetették alá őket, néha a szüleik távollétében. Arról értesültem, hogy az Ön 

rendőrei szemenszedett hazugságokat mondtak a megrémült fiataloknak, mint 

például „vannak rólad meztelen fotóink”, s így próbálták arra rávenni őket, 

hogy vádolják meg Mr. Jacksont. Természetesen nincsenek ilyen fotók ezekről a 

fiatalokról és nem tudnak igaz vádakat tenni. De az Ön rendőrei úgy tűnik, hogy 

készek arra, hogy bevessenek bármilyen eszközt annak érdekében, hogy 

potenciális bizonyítékot generáljanak Mr. Jackson ellen.  

Emellett az Ön rendőrei azt mondták szülőknek, hogy a gyermekeiket 

molesztálták, noha a kérdéses gyermekek egyértelműen tagadták ezt. A rendőrök 

Mr. Jacksonra „pedofilként” utaltak, noha nem emeltek ellene vádat, s még 

kevésbé ítélték el.   

[…] 

Sürgetem, hogy vessen véget ezeknek a visszaéléseknek. Nyomozzanak ezen 

vádak ügyében olyan alaposan, amennyire csak lehet, de ezt olyan módon 

tegyék, amely összeegyeztethető az őszinte, józan tisztességgel és azzal a magas 

színvonallal, amely egykor büszkévé tett az LAPD-re (Los Angeles-i 

rendőrség)”. 

Jackson 2005-ös pere alatt a Celebrity Justice című televízós műsor a birtokába jutott a 

színész Corey Feldman 1993-as rendőrségi kihallgatása hangfelvételének. Ez jó példáját adja 

annak, hogy hogyan is zajlottak ezek a kihallgatások. Feldmant - aki tinédzser kora óta 

barátságban volt Jacksonnal - Deborah Linden őrmester hallgatta ki, s annak ellenére, hogy 

Feldman újra és újra elmondta, hogy Jackson soha nem tett vele semmit, Linden ezt nem volt 

hajlandó elfogadni. Több mint egy órán át próbálta rávenni a színészt, hogy mondjon valami 

inkriminálót Jacksonra.  

Feldman elmondta Lindennek, hogy tudja milyen az, amikor molesztálják az embert, mert őt 

molesztálták gyermekként, de nem Michael Jackson. Még meg is nevezte a molesztálóját, de 

a nyomozó ezt az információt teljes mértékben figyelmenkívül hagyta. Úgy tűnt, hogy csak az 

érdekli, hogy rávegye Feldmant, hogy mondjon valamit, amit felhasználhatnak Jackson ellen. 
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Feldman 22 éves volt a kihallgatás idején, de sok gyerek, aki nála sokkal fiatalabb volt, 

hasonló kihallgatásokon ment kertesztül, néha úgy, hogy a szülők nem voltak jelen.  

Ezen akció során a rendőrség egy ponton eljutott egy 13 éves fiúhoz, Jason Franciához. 

Jason sosem állt különösebben közel Jacksonhoz. Blanca Francia fia volt, aki szobalányként 

dolgozott Jacksonnál 1986 és 1991 között. Az 1993-as vádak idején Blanca Francia már több, 

mint két éve nem dolgozott Jacksonnál és a Chandler-vádak által keltett média-cirkusz során 

pénzért sztorikat adott el egy bulvár televíziós műsornak és erősen megkérdőjelezhető 

állításokat tett. 

Fia, Jason azonban eleinte nem volt hajlandó megvádolni 

Jacksont és tagadta, hogy Jackson valaha is bármi illetlent 

tett volna vele. Kihallgatása során azt mondta a 

rendőröknek: „Kerek-perec kimondom: nem emlékszem 

semmi olyanra, hogy nálam bármivel is próbálkozott volna, 

kivéve a csiklandozást.” Amikor a rendőrök nyomás alá 

helyezték, hogy „emlékezzen” arra, hogy Jackson csinált 

vele valamit, Jason továbbra is fenntartotta: „Ha egyszer 

nem emlékszem, akkor nem emlékszem.” 

Jason Francia két rendőrségi interjúja 1993. november 4-én, valamint 1994. március 24-én 

tankönyvi példái a helytelen módon sugalmazó és befolyásoló rendőrségi kihallgatásnak, 

amely arra vezethet embereket, hogy hamis vádakat fogalmazzanak meg.  

Például november 4-én Francia elmondta a nyomozóknak, hogy nem emlékszik semmi 

olyanra, hogy Jackson valaha is olyan helyre tette volna a kezét, amitől ő kényelmetlenül 

érezte volna magát. Vincent Neglia detektív azonban nem volt elégedett ezzel a válasszal és 

nagyon világossá tette, hogy milyen válasszal lenne elégedett. Azt sugalmazta a fiúnak, hogy 

rosszul emlékszik, sőt nyíltan megmondta neki, hogy szerinte mire kellene „emlékeznie”:  

 „Neglia detektív: Oké, de amire utalok az az, hogy talán nem vagyok elég 

nyilvánvaló. Amit mondok az az, hogy talán valahová olyan helyre tette a kezét, 

ahová nem kellett volna. Talán valahová olyan helyre tette a kezét rajtad, amitől 

te kényelmetlenül érezted magad. És ezért nem emlékszel. Ez egy kicsit olyan, 

hogy „ó, nem emlékszem annak a fickónak a nevére és nem emlékszem a vezeték 

nevére, és nem emlékszem rá. Nem, nem akarok rá emlékezni. Nem, nem 

emlékszem.” Ez egy kicsit egy másfajta nem emlékezés. Az egyik azért van, mert 

úgy döntöttél, hogy nem akarsz emlékezni, a másik meg azért, mert nem tudod 

felidézni az esetet. És szerintem amit te csinálsz - a csiklandozás, meg ezek - az 

az, hogy megpróbálod magad rávenni, hogy ne emlékezz.”   

Más alkalmakkor az interjúk során a nyomozók hazudtak a fiúnak és azt mondták, hogy 

Jackson molesztált más fiúkat – mint például Macaulay Culkint – és az egyetlen módja annak, 

hogy megmentsék őket az, ha Jason inkrimináló dolgokat mond Jacksonra. Azt is mondták, 

hogy Corey Feldmannak azért voltak drog problémái, mert Jackson molesztálta. Mind Culkin,  

mind Feldman nagyon világosan leszögezték a hatóságoknak és a nyilvánosságnak egyaránt, 

hogy Jackson sosem molesztálta őket és soha nem érintette meg őket semmilyen illetlen 

módon.  

 
Jason Francia 2005-ben 
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A nyomozók „molesztálóként” utaltak Jacksonra Franciának, noha semmilyen bizonyítékuk 

nem volt ellene. Olyan derogáló, profán megjegyzéseket is elengedtek az interjú során 

Jackson ellen, mint például: „jó zenét csinál, nagyszerű fickó – lószart”. Egy ponton, amikor 

a nyomozók elmondták Franciának, hogy szerintük mit tett vele Jackson, a fiú azt mondta: 

„Nos, ezen dolgoznom kell.” Egy későbbi interjúban Francia azt mondta: „[A kihallgatók] 

rávettek, hogy egy csomó olyan dolgot mondjak, amit nem akartam mondani. Csak nyomtak 

és nyomtak. Fel akartam állni és fejbevágni őket.”  

Az 1993-94-es kihallgatásai során, miután eleinte tagadta, hogy bármit tett volna vele 

Jackson, Jason Francia végül megadta magát a nyomásnak és azt mondta, amit a nyomozók 

hallani akartak tőle. A 2005-ös tárgyalás során a keresztkihallgatás alatt Jason elismerte 

Jackson ügyvédjének, Thomas Mesereau-nak, hogy azért mondott bizonyos dolgokat az 

1993-94-es kihallgatásai során, mert „próbáltam rájönni, hogy hogyan szabadulhatok 

onnan”: 

Thomas Mesereau: Emlékszik arra, amikor azt mondta a rendőröknek: 

„Srácok, nagyon nyomulósak vagytok”?  

Jason Francia: Igen. Emlékszem, hogy ezt mondtam a rendőrségnek.  

Thomas Mesereau: Oké. És miután nyomás alá helyezték önt, ön végül azt 

mondta: „tudják, tényleg megcsiklandozott”, igaz? 

Jason Francia: Nem.  

Thomas Mesereau: Emlékszik erre? Emlékszik, hogy először azt mondta, hogy 

nem tudja, aztán pedig… 

Jason Francia: Igen, emlékszem, hogy először azt mondtam: „Nem tudom.” 

Thomas Mesereau: Aztán miután azt mondta a rendőröknek, hogy „srácok, 

nagyon nyomulósak vagytok”, végül ön azt mondta: „igen, megcsiklandozott”, 

igaz?   

Jason Francia: Azt hiszem így ment. 

Thomas Mesereau: Oké. Ön ide-oda ingadozott az interjú során, nem igaz? 

Egyik pillanatban azt mondta: „megcsiklandozott”, majd a következőben már 

azt mondta, hogy nem biztos benne, igaz? 

Jason Francia: Próbáltam rájönni, hogy hogyan szabadulhatok onnan. 

Thomas Mesereau: Ezt megértem. És emlékszik arra, hogy pontosan hogy 

érezte magát 1993-ban a kihallgatás során, igaz? 

Jason Francia: Igen, a sírni akartam és szarul éreztem magam.   

Az is kiderült, hogy az első, 1993-as kihallgatása után Jason Franciát elküldték egy Mike 

Craft nevű terapeutához, akit nem volt független Thomas Sneddon kerületi ügyésztől, hiszen a 

Santa Barbara-i sheriffi hivatal fizette. Sneddon legalább egy alkalommal jelen volt Craft 
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rendelőjében, amikor Jason ott volt, de Jason nem tudott magyarázatot adni arra, hogy 

Sneddon miért volt ott.  

A sztori, amit végül Jason kerekített a rendőrök nyomására és sugallmazó kérdéseire az az 

volt, hogy Jackson három különböző alkalommal állítólag megérintette a nemi szerve 

környékét, miközben csiklandozta: kétszer ruhán keresztül, az utolsó alkalommal pedig be is 

nyúlt a nadrágjába – állította végül Jason. Továbbá azt is állította, hogy minden alkalommal, 

amikor Jackson megcsiklandozta, a sztár bedugott egy százdollárost a nadrágjába.  

Jason Francia vádjai annyira gyenge lábakon álltak, hogy pusztán azokra alapozva az 

ügyészség sosem emelt vádat Jackson ellen, noha kétségbeesetten próbáltak más állítólagos 

áldozatokat is találni Jordan Chandler mellé. Ugyanakkor Jason anyja, Blanca Francia (aki 

korábban már a bulvármédiának adott el pénzért sztorikat) elleste Chandleréktől, hogy hogyan 

lehet pénzt csinálni a fia vádjaiból. Felbérelt egy polgári peres ügyvédet és 1994 végén 

megfenyegette Jacksont egy polgári perrel. Blanca Francia valójában már 1994 márciusában – 

miközben még javában zajlott a bűnvádi eljárás -, arról beszélt ismerőseinek, hogy pénzre 

akarja perelni Jacksont.  

1994 végére a Chandler-ügy Jackson mögött volt és 1995-ben új albumot akart kiadni. Ezért 

Franciáékkal is megállapodott peren kívül. Két megállapodást kötött velük, az egyiket 

Blancával, a másikat Jasonnal, összesen 2,4 millió dollár értékben. Mindkét megállapodás 

hangsúlyozta, hogy Jackson nem ismeri el, hogy bűnös lenne.  

Csakúgy, mint a Chandler-féle perenkívüli megállapodást, ezt is esetenként Jackson 

bűnösségének jeleként interpretálják, de egy ilyen perrel való fegyegetés egy sztár számára 

nehezen megnyerhető szituáció. Ha perre megy az anyagilag valószínűleg sokkal több 

pénzébe került volna akár az ügyvédi díjakat vesszük, akár a kiesett jövedelmét, akár a 

hosszan elnyúló negatív publicitásból eredő hatásokat. Hogy egy kicsit perspektívába 

helyezzük ezt a 2,4 millió dollárt Jackson szintjén: az énekes lemeztársasága, a Sony Music 

30 millió dollárt költött Jackson 1995-ben megjelenő HIStory című albumára. Az első 

videóklip az albumról, a Scream 7 millió dollárba került, egy Budapesten forgatott reklámfilm 

pedig 4 millió dollárba.  Még ha Jackson meg is nyerte volna a pert Franciáék ellen, a kiesett 

jövedelme a per miatt leállított projektek miatt nagyságrendileg nagyobb lett volna, így nem 

csoda, ha tanácsadói amellett voltak, hogy inkább állapodjon meg peren kívül.  

Időnként elhangzik az az érv is, hogy egy ártatlan ember megküzdött volna a reputációjáért a 

bíróságon, s nem ment volna bele egy perenkívüli megállapodásba. A valóság azonban más, 

amikor ilyenfajta vádakról beszélünk. A gyerekmolesztálás puszta vádja egy olyan stigma, 

amelyet szinte lehetetlen lemosni – függetlenül attól, hogy valaki bíróságra megy és megnyeri 

a tárgyalást, vagy pedig perenkívüli megállapodást köt. Nem kell messzebbre mennünk, mint 

Jackson 2005-ös tárgyalása. Ott Jackson végigült egy lélekölő bírósági tárgyalást, amely 

érzelmileg és egészségi állapotában is tönkretette, de tisztán és egyértelműen megnyerte a 

pert. Ettől azonban a közvélemény és a média még nem fogadta el azt, hogy ártatlan. A média 

azzal vádolta az esküdteket, hogy azért hoztak ilyen ítéletet, mert elvakította őket Jackson 

hírneve (ami teljes mértékben ostobaság, ha ismerjük az ügy részleteit és azt, hogy mi zajlott 

abban a tárgyalóteremben – lásd a következő fejezetben).  

Általában azok, akik a két perenkívüli megállapodást Jackson bűnösségének jeleként 

interprtetálják ugyananazok, akik nem hajlandók elfogadni a 2005-ös bírósági ítéletet sem.  

Márpedig ez rámutat a dologgal kapcsolatos képmutatásra. 
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A valóság az, hogy ha valakit egyszer megvádolnak egy ilyenfajta bűncselekménnyel, alig 

van esély arra, hogy a vádlott tiszta reputációval kerüljön ki az ügyből, bármit is tesz – s 

ehhez nem kell bűnösnek lenni. A stigma örökké ott marad, még akkor is, ha a bíróság 

felmenti. Nem beszélve arról, hogy a polgári peres bíróság eljárások nem igazán ideális 

platformok az ilyen bűnvádi ügyek megtárgyalására, amint azt láthattuk a Chandlerékről szóló 

fejezetben is. (Szükségtelen mondanom, hogy Franciáék ügyében is Jackson a polgári peres 

ügyben kötött perenkívüli megállapodást, nem pedig a bűnvádiban.)   

Akárhogyan is, a perenkívüli megállapodásról szóló polémia teljesen okafogyottá válik, ha 

tudjuk, hogy a vádlókat ez nem akadályozta meg abban, hogy tanúvallomást tegyenek egy 

bűnvádi per során, és ha tudjuk, hogy Franciáék vádjait Jackson 2005-ös tárgyalásán 

hallotta bírósági esküdtszék és figyelembe vette a felmentő ítélete meghozatalánál. Az 

esküdtszék elnöke, Paul Rodriguez később elmondta, hogy nem találták szavahihetőnek 

Jason Franciát. 2 

*** 

Jason 2005-ös vallomása roppant zavaros volt. Úgy tűnt, hogy az állítólagos helytelen 

érintéseken kívül semmi másra nem emlékszik és semmi másról nem tud. Több 

ellentmondásba és hazugságba belekeveredett. Az a minumum, amit elmondhatunk róla, még 

a legnagyobb jóindulattal is, hogy úgy tűnt, ennek a fiatalembernek elképesztően rossz és 

megbízhatatlan a memóriája, ráadásul folyamatosan változik.  

24 évesen ott ült a tanúk padján és azt állította, hogy nem tud arról, hogy perenkívüli 

megállapodást kötöttek volna Jacksonnal. Először azt állította, hogy soha nem mondta el az 

anyjának, hogy Jackson állítólag helytelenül megérintette. Később azt mondta, hogy elmondta 

neki, s azt állította, hogy korábban „tévedett” ezzel kapcsolatban. Azt állította továbbá, hogy 

soha nem mondta el az 1994-ben őket képviselő két ügyvédnek, Terry Cannonnak és Kris 

Kallmannak, hogy Jackson állítólag helytelenül megérintette, majd később a vallomása során 

azt mondta, hogy nem tudja, hogy elmondta-e nekik, majd kis idővel később már azt mondta, 

hogy elmondta nekik.  

                                                 
2 A Chandleréknek és Franciáéknak kifizetett perenkívüli megállapodásokon kívül Jackson soha nem fizetett 

senkinek ilyen ügyben. Ezt azért kell megjegyezni, mert az elmúlt években keringett egy olyan mítosz a 

médiában, mely szerint Jackson „FBI aktái” bizonyítják, hogy a sztár „hallgatási pénzt” fizetett több tucat fiúnak 

az évek során. A sztori eredeti forrása egy megbízhatatlan brit bulvárlap, a Sunday People volt.  Sokat elmond 

napjaink „copy & paste” újságírásáról, hogy még magukat komolynak tartó médiatermékek is kritikátlanul 

átvették a „hírt”, anélkül, hogy leellenőrizték volna a tényeket.   

A sztori egész egyszerűen nem igaz. Jackson FBI aktái, amelyeket az énekes halála után nyilvánosságra hoztak, 

nem tartalmaznak semmilyen ilyen állítást. Mi több, 2005-ben az FBI együttműködött az ügyészséggel Jackson 

pere során, de soha nem állították ilyen bizonyítéknak még csak a létezését sem. Ez egészen egyszerűen egy 

bulvár-mítosz.  

Az egyetlen bizonyíték, ami a per során napvilágra került tanúk lefizetéséről az éppenséggel a vádat érintette 

rosszul, mivel kiderült, hogy számos tanújuk pénzt kapott a bulvármédiától az állításaiért. Ironikus, hogy az a 

média vádolja az énekest titkos lefizetésekkel mindenféle bizonyíték nélkül, melynek tagjai igazolhatóan kisebb 

vagyonokat fizettek ki Michael Jackson rágalmazásáért.  

S legyünk világosak a perenkívüli megállapodásokkal kapcsolatban is. A „hallgatási pénz” az a pénz, amit 

valakinek azért fizetnek ki, hogy ne forduljon a hatóságokhoz, hogy csendben maradjon. Amint láthattuk a 

Chandler-fejezetben, Jackson nem volt hajlandó ilyen pénzt fizetni. A perenkívüli megállapodások nem 

„hallgatási pénzek”, hiszen azt követően történnek, hogy a hatóságokat már értesítették és nem akadályoznak 

meg senkit sem abban, hogy vallomást tegyen egy bűnvádi eljárásban. A polgári peres ügyekben pedig maga a 

törvény is favorizálja és ösztönzi a perenkívüli meállapodást. 
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Az 1993-94-es kihallgatásai során az egyik csiklandozásról Francia azt mondta, hogy 

emlékezetkiesése volt, mert nem emlékszik semmi másra, mint magára a csiklandozásra. 

2005-ben, amikor Mesereau megkérdezte, hogy ha valóban emlékezetkiesése volt, akkor azt 

hogyan mondhatta el a rendőrségnek, hogy az anyja nem volt a szobában, amikor ez történt. 

Erre azt mondta: „Kitöröltem az emlékezetemből, nem pedig elfelejtettem.” Itt kell 

megjegyezni, hogy ezen állítólagos molesztálások közül az első kettő Jackson kis Los 

Angeles-i lakásában történt, ahol az anya, Blanca Francia is jelen volt – takarított. Bármikor 

besétálhatott volna a szobába miközben ezek az állítólagos fogdosások történtek. 

Amikor a rendőrség 1993-94-ben megkérdezte Jasont, hogy történt-e vele valami 

Neverlanden, akkor először azt mondta: „túl sok ember volt körülöttem”. A rendőrség 

nyomására aztán előállt egy történettel miszerint Jackson egy alkalommal megcsiklandozta a 

neverlandi játékteremben. Később aztán ez vált azzá a sztorivá, hogy Jackson nemcsak 

ártatlanul megcsiklandozta őt, hanem be is nyúlt a nadrágjába. Eredetileg azonban nem ez 

volt a történet. Eredetileg Jason azt mondta, hogy nem tudja, hogy Jackson 

megérintette-e őt az intim testrészein csiklandozás közben. Sőt, abban sem volt biztos, 

hogy Jackson egyáltalán megcsiklandozta!  

Mesereau arra is rámutatott, hogy egy 2004-es rendőrségi interjú során (tehát mindössze 

néhány hónappal a 2005-ös tárgyaláson tett tanúvallomását megelőzően) Jason azt állította, 

hogy ez a harmadik incidens több, mint tíz másodpercig tartott, de nem emlékszik rá mennyi 

ideig. A tárgyaláson azonban hirtelen nagyon határozottan „emlékezett” arra, hogy három-

négy percig tartott.  

Ami a pénzt illeti, amit Jason állítólag kapott Jacksontól minden helytelen érintés után: 

amikor Jason Franciát eredetileg meginterjúvolták 1993-94-ben, akkor azt mondta, hogy 

Jackson pénzt ígért neki azért, hogy ha elolvas egy könyvet, vagy szerez egy jó jegyet az 

iskolában, mert Jasonnak tanulási nehézségei voltak (a 2005-ös vallomása során is elismerte, 

hogy még akkor, 24 évesen is problémái voltak az olvasással). Ez az a sztori, ami később 

átalakult azzá, hogy Jackson pénzt dugott a nadrágjába minden csiklandozás után.  

A tárgyaláson elhangzott vallomása során, amikor arról kérdezték, hogy még mindig Terry 

Cannon-e az ügyvédje, Jason azt mondta: „Nem hiszem. Nem.”, később ezt arra módosította, 

hogy nem tudja, hogy Cannon az ügyvédje-e. Meserau emlékeztette arra, hogy Cannon jelen 

volt egy találkozón, ami Jason és az ügyészek között zajlott 2004. december 6-án. Azon a 

találkozón Jason nem akarta, hogy az interjújáról hangfelvétel készüljön. Amikor Mesereau 

megkérdezte, hogy miért, először Jason azt mondta, hogy nem emlékszik arra, hogy ezt kérte 

volna. Miután dokumentumokat mutattak be arról, hogy de igen, ezt kérte, akkor azt mondta, 

hogy nem tudja, hogy miért kérte ezt: „A hangfelvételek furák. Nem tudom. Nem, nem 

tudom.” A dokumentumok azt is megmutatták, hogy maga Jason kérte, hogy Cannon (az 

ügyvéd, akiről korábban Jason azt állította, hogy nem tudja, hogy az ügyvédje-e) legyen jelen 

az interjú során, de a tárgyaláson azt állította, hogy nem emlékszik Cannon miért volt ott és 

hogy ő kérte-e, hogy ott legyen.  

Amikor arról kérdezték, hogy valaha emeltek-e vádat Jackson ellen az ő vádjai alapján (nem, 

soha nem emeltek), Jason ezt válaszolta: „Nem tudok sokat. Nem nézem a híreket.” 

Mesereau kérdezte Jasont egy 2004. november 9-ei találkozóról is, amelyen az anyját 

interjúvolták meg a kerületi ügyész irodájában. Jason erre is csak azt mondta először, hogy 

semmit nem tud róla: „Nem tudom. Én és az anyám nem igazán beszélgetünk erről sokat.” 
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Mesereau azonban rámutatott, hogy maga Jason is jelen volt ezen a megbeszélésen – ekkor 

hirtelen emlékezni kezdett: „Most már emlékszem, igen.” Valójában nemcsak, hogy jelen volt 

Jason, de őt is meginterjúvolták az ügyészek és akkor is azt kérte, hogy ne készüljön 

hangfelvétel az interjújáról. Francia megint csak nem emlékezett ebből semmire. Nem 

emlékezett egy kihallgatásra, amely egy órán át tartott, noha mindössze néhány hónappal 

korábban volt!  

Nem meglepő módon Jason Francia nem tett jó benyomást az esküdtszékre. Az esküdtszék 

elnöke, Paul Rodriguez azt mondta egy interjúban az ítélethirdetés után, hogy nem találták 

Jason Franciát szavahihetőnek. Sőt, egyenesen Janet Arvizóhoz, a 2005-ös vádló anyjához, 

hasonlította, akinek a vallomásáról még az ügyészség irányába elfogult újságírók is 

kénytelenek voltak elismerni, hogy katasztrofális volt a vád számára.  
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A 2005-ös Arvizo-ügy 
 

2003. november 18-án, letartóztatási parancsot adtak ki Michael Jackson ellen azzal a 

váddal, hogy 2003 február-márciusában szexuálisan molesztált egy 13 éves fiút, Gavin 

Arvizót. Az ügy 2005-ben a bűnvádi tárgyalásig jutott, ahol Jackson ellen 14 pontban emeltek 

vádat: 1. összeesküvés, 2-5. kiskorú (Gavin Arvizo) sérelmére elkövetett erkölcstelen 

cselekedet, 6. kiskorú (Gavin Arvizo) sérelmére elkövetett erkölcstelen cselekedet kísérlete, 7-

10. kiskorú (Gavin Arvizo) alkohollal való itatása annak érdekében, hogy molesztálhassa; 

plusz négy kisebb, szabálysértési vád amely szerint alkoholt itatott kiskorúval (Gavin Arvizo) 

a molesztálás szándéka nélkül. 2005. június 13-án Jacksont mind a 14 vádpontban 

felmentették.  

De miről is szólt ez az ügy pontosan? A következő fejezetből ezt tudhatják meg.  

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, s 

mielőtt beteg lett volna, órákat vett 

nevettetésből a Laugh Factory nevű 

hollywoodi komikus klubban, melynek 

tulajdonosa Jamie Masada volt. Amikor a 

fiú beteg lett, Masada több alkalommal 

meglátogatta a kórházban. Gavin arra kérte Masadát, hogy segítsen neki találkozni 

hírességekkel, s egy napon azt kérte, hogy segítsen találkozni Michael Jacksonnal.  

Masada 2005-ben Jackson tárgyalásán elmondta, hogy személyesen nem ismerte Michael 

Jacksont, de valahogy sikerült kapcsolatba kerülni az embereivel és eljuttatni hozzá Gavin 

kérését. Jackson erre felhívta a fiút a kórházban és körülbelül öt percet beszélgetett vele 

telefonon. Gavin elmondása szerint a beszélgetés során Jackson meghívta őt és családját 

Neverland nevű birtokára, bár ennek a verziónak némileg ellent mondott Vernee Watson-

Johnson vallomása. Johnson színjátszást tanított a Los Angeles-i Szépművészeti Akadémián 

és ott találkozott az Arvizo családdal, mivel a gyerekek órákat vettek tőle. Johnson azt 

mondta, hogy ő kérvényezte, hogy az Arvizo gyerekek meglátogathassák Neverlandet és ő 

szervezte meg a kirándulást egy barátján, Carol Lamiron keresztül, aki ismerte Jacksont.  

Gavin 2005-ös vallomása szerint Jackson körülbelül 20 alkalommal hívta fel a betegsége alatt 

– néha a kórházban, néha a nagyanyja otthonában, ahol Gavin egy steril szobában lábadozott. 

 
Janet és Gavin Arvizo (első sor),  

Davellin és Star Arvizo (hátsó sor) 
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Akárki is segített a neverlandi látogatás megszervezésében, Gavin kemoterápiájának első köre 

után, 2000 augusztusában az Arvizo család ellátogatot a birtokra. Arvizóék ekkor találkoztak 

Jacksonnal először személyesen.  

Azon találkozás során Gavin és egy évvel fiatalabb öccse, Star, Jackson szobájában 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.  

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 hároméves Prince és 

kétéves 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.”   

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-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 
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elhangzottak miatt. A későbbiekben részletesen tárgyalni fogjuk ezt a furcsa időrendet, 

illetve a 2003. február-márciusi időszakot. 

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, amiről Gavin panaszkodott is a 2005-ös vallomásában. Arról is 

panaszkodott, hogy Jackson megváltoztatta a telefonszámát és elérhetetlenné vált a 

számukra. 

Gavin 2005-ös vallomásából: 

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. 

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.   

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

levelekkel és képeslapokkal bombázni a sztárt.  

Noha Jackson személy szerint távolságot tartott a családtól, de azért nyújtott nekik némi 

segítséget. 2000 októberében ajándékozott nekik egy fehér furgont, illetve megengedte a 

családnak, hogy Neverlanden véradást szervezzenek Gavinnek, amin Jackson alkalmazottai is 

adtak vért.  
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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. 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 ügy részleteiről még majd lesz szó ebben a dokumentumban.  

2002 tavaszán Arvizóék néhány napot Neverlanden töltenek a színész Chris Tucker 

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

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. Noha Jackson más 

lehetőségeket is ajánlott, Bashir végül a 13 éves rák-túlélőt, Gavin Arvizót választotta, akit 

aztán meghívtak 2002 szeptemberében, hogy testvéreivel, Starral és Davellinnel vegyen részt 

a forgatáson. 

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.  

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.   

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. Gavin is elismerte 2005-ös vallomásában, hogy Bashir 

hamis és manipulatív módon ábrázolta Jacksont a filmben. 

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. 

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 
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6-án az Egyesült Államokban. A dokumentumfilm kapcsán a média felbolydult, a Jackson 

elleni 1993-as vádat ismét felmelegítették cikkekben és talk showkban. 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. Annak ellenére, hogy sokan voltak a gépen, mindössze két ember állította, 

hogy látott ilyenen jelenetet: Star és 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. Még furcsább, hogy Janet Arvizo nem kérte számon 

Jacksont arról, amit állítólag látott, de még a fiait sem kérdezte ki később róla. 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 jó néhány hónappal később. 

A kritikus időszak: 2003. február 7.-március 12. 

2003. február 7. és március 12. köztött Arvizóék Jackson Neverland nevű birtokán időztek –

bár nem folyamatosan. Utólag, amikor megfogalmazták a vádjaikat, azt állították, hogy ezen 

időszak alatt akaratuk ellenére tartották őket fogva a birtokon. Azt is állították, hogy ez volt az 

az időszak, amikor az állítólagos molesztálások történtek.  

Elsőként lássuk a molesztálás vádját, majd később szót ejtünk az összeesküvés vádjáról is 

(azaz arról, hogy Jackson állítólag elrabolta és akaratuk ellenére fogva tartotta a családot).  

Eredetileg Arvizóék azt állították, hogy a molesztálások azonnal elkezdődtek, miután 

visszatértek Miamiból Jacksonnal 2003. február 7-én. Ez a verzió jelenik meg az ügyészség 

eredeti vádemelési javaslatában is, amelyet 2003. december 18-án nyújtottak be.  

Azonban később ezt a sztorit megváltoztatták arra, hogy Jackson csak február 20-a után 

kezdte el molesztálni Gavint. Amint azt látni fogják, ez a változtatás nem csupán apró 

módosítás volt. Ez jelentős módon megváltoztatta Arvizóék eredeti sztoriját.  

De egyáltalán miért változtattak az eredeti állításon?  

A Bashir-féle dokumentumfilből származó rossz PR ellen küzdve 2003 feburárjában Jackson 

csapata egy úgynevezett „cáfoló videón” dolgozott, melynek hivatalos címe az volt, hogy 

Michael Jackson,  Take Two: The Footage You Were Never Meant to See  („A felvételek amit 

nem  akartak, hogy láss”). 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 
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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. Ebben a család dicséri Jacksont. Később a Jackson embereinél 

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

eredményeként Arvizóék kénytelenek voltak megváltoztatni az eredetileg előadott sztorijukat.   

Még ugyanazon a napon, szintén február 20-án az Arvizo 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 (mint fentebb láthattuk közben Jackson a 

földön 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 is állítani, hogy éppen Neverlanden vannak elrabolva, hiszen maga az interjú 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.) 

Amikor Arvizóék később megtették vádjaikat, először azt állították, hogy azért nem mondták 

el a gyermekvédelmiseknek február 20-án az állítólagos molesztálást és emberrablást, mert 

Jackson és az emberei megfenyegették és megfélemlítették őket. Azt is állították, hogy a 

„cáfoló videó” során kényszer hatása alatt voltak, s ezért dicsérték Jacksont a felvételeken. 

Azonban a nyers felvételek, amelyeket a rendőrség Hamid Moslehi otthonában talált ezt a 

történetet nagyban aláásták. A felvételeken az látható, hogy Arvizóék nevetgélnek, 

viccelődnek és örömmel dicsérik Michael Jacksont. Elégedetlenségüket is kifejezik Martin 

Bashirral szemben, s 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. A videót a YouTube-on is meg lehet tekinteni itt és itt.  

Ezen bizonyíték előkerülésének eredményeként Arvizóék – az ügyészség asszisztálásával – 

egész egyszerűen megváltoztatták az eredeti sztorijukat és végül azt állították, hogy Jackson 

csak feburár 20. után kezdte el molesztálni Gavint.  

Ez nem csupán egy időpont változás volt, hanem a történet egész addigi narratívája 

megváltozott. Eredetileg az volt az állítás, hogy Jackson és emberei fenyegetése és 

megfélemlítése miatt nem mondtak semmit a gyermekvédelmiseknek feburár 20-án, s ezért 

dicsérték Jacksont ugyanazon a napon a „cáfoló videóban” is. Miután azonban előkerült a 

„cáfoló videó” felvétele és megváltoztatták a molesztálás kezdő dátumát, a sztorijuk hirtelen 

az lett, hogy február 20-án egész egyszerűen azért nem mondtak semmit a 

gyermekvédelemnek, mert akkor még semmi nem történt, Jackson csak azután kezdte el 

molesztálni Gavint. Sőt, Gavin 2005-ös vallomásában azt mondta, hogy amikor február 20-án 

leforgatták a „cáfoló videót”, illetve meginterjúvolta őket a gyermekvédelem, akkor még 

mindig jó embernek tartották Jacksont, így nem okozott problémát számukra, hogy dicsérjék. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bez7QCXJJV4
https://www.youtube.com/watch?v=xUlDSoPzLLs
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A sztorinak ebben a végső változatában már nyoma sem volt annak a verziónak, amit 2003-

ban előadtak a rendőrségnek a Jackson általi állítólagos megfélemlítésről.   

A Thomas Sneddon által vezetett ügyészség (ugyanaz az a kerületi ügyész, akit már az 1993-

as nyomozást is vezette) teljes mértékben figyelmen kívül hagyta azt a figyelmeztető jelzést, 

amit ez a narratíva-váltás jelzett a vádló és családja szavahihetőségével kapcsolatban, s tovább 

nyomata az ügyet a bírósági tárgyalás felé.  

Pedig az időpontok megváltoztatása egy roppant bizarr történetet eredményezett. Eszerint 

Jackson akkor kezdte el molesztálni Gavint mialatt a gyermekvédelem vizsgálódott. Sőt, 

2003 februárjában maga a Santa Barbara-i sheriffi hivatal is nyomozott már a Bashir-féle 

dokumentumfilm miatt, s ez a nyomozás egészen 2003 áprilisáig tartott.  

Tehát a molesztálás kezdő dátumának kényszerű megváltoztatása miatt Arvizóék a következő 

sztorinál kötöttek ki: Jackson akkor kezdte el molesztálni Gavint mialatt már a 

gyermekvédelem és a rendőrség is vizsgálódott, mialatt hatalmas közfigyelem övezte őt 

és Gavint a Bashir-féle dokumentumfilm miatt, és mialatt a PR-csapata teljes gőzzel 

azon dolgozott, hogy kezelje a Bashir-féle filmből eredő negatív publicitást. Ahhoz, hogy 

elhiggyük Arvizóék sztoriját, azt kell elhinni, hogy mialatt mindez történik (beleértve a 

rendőrség és a gyermekvédelem vizsgálódását) Jackson hirtelen elkezdi molesztálni 

Gavin Arvizót, noha három évig hozzá sem ért, sőt, nem is bízott benne és a családjában. 

Pontosan ez az a sztori, aminél Arvizóék kikötöttek, miután kénytelenek voltak 

megváltoztatni az eredeti sztorijukat a „cáfoló videó” nyers felvételeinek felfedezése 

miatt! 

Az összeesküvés vádja 

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

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 Jackson Neverland nevű birtokán. 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 feltételezései szerint. Érdekessége volt ennek az összeesküvés 

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

volt a célpont. 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.  

Az ügyészség eredeti vádemelési javaslata 2003 decemberében még nem tartalmazta ezt a 

vádpontot. Később adták a vádakhoz, az előzetes esküdtszéki meghallgatásokat követően, s ez 

a Vádnak azon problémájával állt összefüggésben, hogy magyarázatot tudjanak adni arra, 

hogy Arvizóék miért dicsérték Jacksont a „cáfoló videóban” és miért nem mondtak semmi 

terhelőt az énekesről a gyermekvédelemnek.  

A Vád hipotézise szerint az oka Arvizóék állítólagos elrablásának és fogvatartásának az volt, 

hogy rávegyék őket, hogy részt vegyenek a „cáfoló videóban”. Azonban Arvizóék 
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megváltoztatott sztorijával, miszerint február 20-án még nem volt semmi problémájuk sem 

azzal, hogy dicsérjék Jacksont, ez az összeesküvés vád meglehetősen zavaros volt. Miért 

kellene Jacksonnak elrabolnia és fogva tartania egy családot azért, hogy leforgasson velük egy 

videót, amikor önként és örömmel hajlandóak voltak részt venni benne és pozitív dolgokat 

mondani róla?  

Az ügyészség megfogalmazott egy másik zavaros vádat is arról, hogy Jackson állítólag 

megpróbálta Brazíliába „deportálni” az Arvizo családot a „fogságuk” idején. Az igazság ezzel 

szemben az volt, hogy Arvizóékat abban az időben szabályosan üldözte az amerikai média a 

Bashir-dokumentumfilm miatt, s erről ők maguk is panaszkodtak, ezért elküldték volna őket 

egy vakációra Brazíliába az ottani karnevál idejére. A bíróságon bemutatott utazási 

dokumentumok azt igazolták, hogy csupán egy hétre utaztak volna el Brazíliába és Azja Pryor 

(Chris Tucker színész barátnője) vallomása szerint messze nem „deportálták” őket, hanem 

Arvizóék maguk is boldogan és izgatottan várták a vakációt, sőt, Janet Arvizo Pryort is 

meginvitálta, hogy menjen velük. Végül az egész kirándulást lefújták, nem lett belőle semmi, 

így ez az egész „deportálási” vád ismét csak sok hűhó volt semmiért az ügyészség részéről.   

További, súlyos problémák is a felszínre kerültek az összeesküvés vádjával kapcsolatban. 

Számlák és vallomások egyaránt azt bizonyították, hogy állítólagos „fogva tartásuk” 

alatt Arvizóék több alkalommal vásárolni mentek, beszéltek a gyermekvédelemmel a 

Bashir-dokumentumfilm miatt, orvosi vizsgálatokra jártak, meglátogattak egy ügyvédet, 

William Dickermant, annak érdekében, hogy a média ne használhassa az Arvizo 

gyerekek fotóit, és bíróságon is megjelentek egy másik ügyvédjükkel, Michael 

Manninggel egy Janet Arvizo és ex-férje, David között zajló gyermektartási vita kapcsán 

– ennek ellenére soha nem jelezték sem a hatóságoknak, sem az ügyvédeiknek, sem az 

orvosoknak és senkinek, hogy állítólag elrabolták és akaratuk ellenére fogva tartják őket 

Neverlanden.   

Valójában nem is töltöttek minden időt Neverlanden a releváns időszakban. Több napot Janet 

Arvizo barátjának, Jay Jackson őrnagynak az otthonában töltöttek. Eközben sosem hívták sem 

ők, sem Jay Jackson a rendőrséget és soha nem jelentették senkiek, hogy állítólag fogva 

tartják őket Neverlanden. Amint azt már korábban említettem, a gyermekvédelmisek interjúját 

is Jay Jackson otthonában készítették velük és soha nem mondták a gyermekvédelmiseknek, 

hogy akaratuk ellenére fogva tartották őket Neverlanden. Körülbelül egy hetet eltöltöttek egy 

calabasasi szállodában is a releváns peródus során Frank Cascióval és Vinnie Amennel, de 

sosem mondták a szálloda személyzetének, vagy bárkinek, hogy állítólag fogva tartotják őket 

Neverlanden.  
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Változó vádak és ellentmondások 

 

2003 és 2005 között Arvizóék több 

alkalommal előadták a sztorijukat. 

Először egy pszichológusnak, Dr. 

Stanley Katznak 2003 júniusában, 

aztán 2003 nyarán több alkalommal a 

rendőrségnek, majd 2004-ben egy 

előzetes esküdtszéknek, végül pedig 

magán a bírósági tárgyaláson 2005-

ben.  Ezen időszak során ez a sztori 

számos alkalommal megváltozott.   

Arról már szóltunk, hogy az időrend és 

ebből eredően a narratíva hogyan 

változott meg. Ebben a fejezetben 

végigveszünk más változásokat és 

ellentmondásokat is Arvizóék vádjaiban, ugyanis nemcsak az időrend változott meg, hanem 

az állítólagosan elkövetett molesztálások is. Ráadásul a család tagjai ellentmondásokba 

keveredtek egymással és önmagukkal is több alkalommal. Most következzen ezen 

változásoknak és ellentmondásoknak egy gyűjteménye. 

• Az állítólagos molesztálások száma. Eredetileg Gavin azt állította, hogy Jackson 

legalább öt alkalommal molesztálta őt, majd azt mondta, hogy kevesebb, mint öt 

alkalommal, azután azt, hogy pontosan öt alkalommal, majd azt, hogy hét alkalommal. 

Mire azonban az ügy a bíróság elé került már csak két alkalomról volt szó és amikor a 

tárgyaláson a második állítólagos molesztálás leírását követően megkérdezték Gavint, 

hogy volt-e más alkalom is, hogy Jackson próbálkozott valamivel, a fiú azt mondta, 

hogy nem volt. A molesztálások számának változása jól nyomon követhető az 

ügyészség dokumentumaiban is: eredeti vádemelési javaslatukban még hét alkalom 

szerepelt, míg a végső vádemelésben már csak négy. (Mindkét dokumentumban úgy 

jön ki ez a szám, hogy kettőt ezen alkalmak közül állítólag Gavin öccse, Star látott, ám  

maga Gavin nem volt a tudatukban, mivel a vád szerint elájult, amikor Jackson 

állítólag alkoholt adott neki. Erről lentebb még lesz szó. Az eredeti vádemelési 

javaslatban tehát Gavin azt állította, hogy öt alkalommal molesztálták, s ehhez jött a 

két állítólag Star által látott eset – így jött ki a hét. A végső vádemelési 

dokumentumban azonban Gavin már azt állította, hogy két alkalommal molesztálták, s 

a két Star által állítólag látott esettel együtt jött ki a négy.) 

• Ki mondta azt Gavinnek, hogy a férfiaknak maszturbálnia kell? Egy 2003. 

augusztus 13-án lefolytatott rendőrségi interjúban Gavin azt mondta, hogy a nagyanyja 

azt mondta neki, hogy a férfiaknak maszturbálniuk kell, különben nőket 

erőszakolhatnak meg. Azonban a tárgyalás során, a tanúk padján Gavin már azt 

állította, hogy ezt Jackson mondta neki. Ez azért is fontos, mert Arvizóék vádjai 

szerint Jackson így vezette be Gavint a maszturbálásba (a fiú azt állította, hogy előtte 

még sosem maszturbált) és azt állították, hogy az első molesztálás közvetlenül Jackson 

ezen kijelentését követte. Amikor Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau szembesítette 
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Gavint az ellentmondással, a fiú úgy próbált kikeveredni belőle, hogy az állította mind 

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

 

• Mit látott Star állítólag? Amint korábban említettük a 

végső vádpontok közül négy vádpont szólt „kiskorú (Gavin 

Arvizo) sérelmére elkövetett erkölcstelen cselekedetről” 

(azaz gyermekmolesztálásról), s a vád szerint ezek közül 

kettőnek Gavin egy évvel fiatalabb öccse, Star Arvizo volt a 

tanúja, ám maga Gavin nem volt a tudatukban. Az állítás az 

volt, hogy Gavin elájult a molesztálás előtt, mivel Jackson 

alkohollal itatta. Eredetileg, 2003 júniusában Star aztt 

állította, hogy a két alkalommal, amikor állítólag a tanúja 

volt annak, hogy Jackson helytelen módon érinti meg a 

testvérét, Jackson keze Gavin ruhái felett volt. Később már 

azt állította, hogy Jackson keze Gavin nadrágjában volt mindkét alkalommal, s ez a 

későbbi verzió az, amit előadott a 2005-ös tárgyaláson is.  

2003. július 7-én egy Steve Robel őrnagy által készített interjú során Star azt állította, 

hogy a második alkalommal, amikor tanúja volt annak, hogy Jackson molesztálja a 

testvérét, Jackson pénisze kint volt az alsónadrágjából. Később ez az állítás eltűnt a 

sztorijukból és a tárgyaláson már Star nem állított semmi ilyesmit.  

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

szobában, amikor állítólag a tanúja volt ezen molesztálásoknak, de aztán emlékeztették 

rá, hogy az előzetes esküdtszék előtt még azt mondta, hogy látott vodkát. Ekkor 

hirtelen „emlékezett” arra, hogy látott.  

Eredetileg, 2003-ban Star azt is állította, hogy tanúja volt annak, hogy Jackson a nemi 

szervét Gavin fenekének dörgöli és hogy megérinti Gavin fenekét. Később azonban ez 

az állítás nemcsak hogy eltűnt a vádjaik közül, de a 2005-ös tárgyalás soran, amikor 

Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau szembesítette Start a korábbi állításaival, a fiú 

egyenesen letagadta, hogy bármikor is tett volna ilyen állítást – noha Dr. Stanley Katz 

előzetes esküdtszéki vallomása is alátmasztotta, hogy Star korábban tett ilyen állítást.  

2003 júliusában a Steve Robel őrnagy által készített rendőrségi interjújában Star azt is 

állította, hogy egy alkalommal egy széken ült Jackson ágya mellett félálomban 

szunyókálva, miközben Gavin Jackson ágyában aludt. Az állítás szerint ekkor Jackson 

bebújt Gavin mellé az ágyba és „elkezdte a csípőjét ide-oda mozgatni Gavin hátsó 

részénél”. Ez a sztori is megváltozott mire az ügy tárgyalásra került. A tanúk padján 

Star azt állította, hogy ő is az ágyban volt Jacksonnal és Gavinnel, amikor ez az eset 

állítólag történt - ellentétben az eredeti sztorival, ahol Star félálomban szunyókál egy 

széken az ágy mellett. A tárgyaláson már nem állított olyat, hogy Jackson „elkezdte a 

csípőjét ide-oda mozgatni Gavin hátsó részénél”, ehelyett azt mondta, hogy nem látta, 

hogy Jackson csinált-e valamit. A sztori abban is változott, hogy Star eredetileg azt 

állította, hogy Gavin pizsamában volt, ám a bírósági tárgyaláson már azt mondta, hogy 

nem emlékszik rá, hogy miben volt.  

Nemcsak Star saját vallomásai voltak ellentmondásosak, hanem volt egy másik 

bizonyíték is, amely erősen megkérdőjelezhetővé tette a fiú sztoriját és 
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szavahihetőségét. A média a per alatt sokat beszélt arról a riasztó rendszerről, amellyel 

Michael Jackson hálószobája fel volt szerelve. A vád és a bulvármédia erről azt a 

hipotézist gyártotta, hogy Jackson azért szereltette azt fel, hogy figyelmeztesse, ha 

bárki belép a szobájába miközben ő gyerekeket molesztál. Ez azonban csupán egy 

soha bizonyítást nem nyert ügyészi hipotézis, nem pedig tény. Objekítve egészen 

egyszerűen egy elektromos csengőről van szó, amely csengetett, ha valaki belépett 

Jackson kétemeletes hálószobájának az alsó részébe. Ez egy teljes mértékben érthető 

biztonsági intézkedés, ha tudjuk, hogy sokszor több tucatnyi, vagy akár több száz 

ember is tartózkodott Jackson Neverland birtokán – vendégek, rajongók és személyzet 

egyaránt. Nyilvánvaló, hogy nemcsak gyerekmolesztálás lehet az oka annak, ha egy 

nemzetközi hírű híresség szeretne figyelmeztetést kapni arról, ha valaki belép a 

magánlakosztályába.  

Ironikus módon ez a csengő, amelyet a vád megpróbált Jackson inkriminálására 

felhasználni, a tárgyalás során Star Arvizo sztoriját tette megkérdőjelezhetővé. Hogyan 

lehetséges az, hogy Star be tudott lépni Jackson szobájába és tanúja tudott lenni Gavin 

molesztálásának két alkalommal is anélkül, hogy Jackson meghallotta volna a csengőt 

és észrevette volna őt? Jackson védelme felbérelt egy videóst, Laurence Nimmert arra, 

hogy végezzen el egy kísérletet a riasztóval kapcsolatban, s ennek eredményét 

bemutatták Jackson tárgyalásán is. A videó arról tanúskodott, hogy a csengő hangos, s 

egyértelműen hallgató volt Jackson szobájának a felső szintjén is, ahol az állítólagos 

molesztálás történt. Amikor Start ezzel szembesítették, ő azt állította, hogy a csengő 

nem volt hallható a felső szinten, mert a felső szintre vezető lépcső alján lévő ajtó be 

volt csukva. Ezt is cáfolta Nimmer, aki elmondta, hogy a kísérletet három különböző 

módon végezték el, s a harmadik alkalommal ezt az ajtót becsukták. A csengő 

mindhárom teszt során világosan hallható volt a felső szinten is.  

• Eredetileg Star azt állította, hogy őt is megérintette Jackson szexuális módon – 

később ez állítás eltűnt a vádjaik közül. Eredetileg Arvizóék azt állították, hogy 

Jackson nemcsak Gavint molesztálta, de Start is megérintette szexuális módon. Az 

állítás úgy szólt, hogy egy alkalommal Star egy golf autóban ült Jacksonnal 

Neverlanden, amikor az énekes Star péniszére helyezte a kezét ruhán keresztül. Star 

azt is állította, hogy Jackson megérintette a fenekét is. Később, Arvizóék vádjainak 

változásai során, ez az állítás teljesen eltűnt belőlük és a tárgyaláson sosem tettek 

olyan állítást, hogy Jackson Start is megérintette volna szexuális módon.  

• Bement-e Gavin és Star Arvizo Jackson hálószobájába, amikor az énekes nem 

volt ott? Amikor 2005-ben a bírósági tárgyaláson arról kérdezték Gavint, hogy ő és a 

testvére valaha bementek-e Michael Jackson hálószobájába, amikor az énekes nem 

volt ott, a fiú azt állította, hogy soha nem tettek ilyet. Öccse azonban teljesen 

ellentmondott ennek a saját vallomásában. Starnak élénk emlékei voltak arról, hogy 

nemcsak, hogy bementek Jackson szobájába, de ott is aludtak, amikor Jackson nem 

volt otthon. Star azt állította, hogy Jackson erre engedélyt adott nekik, de ez egy újabb 

eléggé megkérdőjelezhető állítás annak tudatában, hogy Jackson egyáltalán nem bízott 

ebben a családban. Chris Tucker barátnője, Azja Pryor vallomásában elmondta, hogy 

egy alkalommal a tanúja volt annak, hogy az Arvizo gyerekek megkérték Jackson egy 

alkalmazottját, hogy hadd aludhassanak Jackson hálószobájában, miközben az énekes 

nem volt ott. Az alkalmazott nem engedte ezt meg nekik, ám más vallomásokból – 

beleértve Star Arvizo saját vallomását is – tudjuk, hogy egy ponton valahogy az 

Arvizo fiúknak sikerült megszereznie a Jackson szobáját nyitó kódot. Star azt állította, 

hogy magától Jacksontól kapták ezt meg, egy mesterkódot pedig – amely minden ajtót 
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nyitott  Neverlanden – egy biztonsági őrtől kaptak meg. Azonban Jackson egy 10 éves 

unokaöccse, Rijo Jackson másként emlékezett. Rijo gyakran lógott az Arvizo fiúkkal 

Neverlanden. Ő azt mondta, hogy az Arvizo fiúk bementek alkalmazottak irodáiba, 

átkutatták a fiókokat és a papírokat és így találtak rá a kódokra. Az a tény, hogy Gavin 

szükségét érezte letagadni azt, hogy bementek Jackson hálószobájába, amikor az 

énekes nem volt ott, egy újabb példája annak, hogy ennek a családnak a vallomásai 

hazugságokkal voltak tele.  

• Mi a helyzet a pornómagazinokkal? Az Arvizo fiúk azt állították, hogy Jackson egy 

aktatáskából pornómagazinokat mutogatott nekik két alkalommal. Azonban amikor 

arra került a sor, hogy részletesen elmeséljék ezt a sztorit, ismét számos ponton 

ellentmondásba keveredtek egymással.  

Jackson néhány felnőtt magazinján megtalálták az Arvizo fiúk ujjlenyomatait és a vád 

azzal érvelt, hogy ez bizonyítja azon állításukat, hogy Jackson mutogatta nekik ezeket 

a magazinokat. Valójában ez nem bizonyítja ezt, ha ismerjük azt a tényt is, hogy az 

Arvizo fiúk bementek Jackson hálószobájába, amikor az énekes nem volt otthon és ez 

tökéletesen lehetségessé tette számukra, hogy átkutassák Jackson dolgait és 

önmaguktól megtalálják ezeket a magazinokat. Sőt, ez a verzió teljes mértékben 

konzisztens lenne azzal a magatartással, amit ezek a fiúk más emberek körül is 

tanúsítottak – amint arra Jackson ügyvédje, Thomas Mesereau is rámutatott a 

záróbeszédében néhány, a tárgyalás során elhangzott tanúvallomásra visszautalva:  

„És az egyetlen bizonyíték amire támaszkodhattak az néhány ujjlenyomat 

volt egy pár felnőtt magazinon, amelyek a Michael Jacksonéi voltak. És 

tudják bárhová is mentek az Arvizo gyerekek, átkutattak fiókokat, 

átkutatták a házat. Ugyanezt tették a fogorvos rendelőjében. Ugyanezt 

tették Vernee Watson Johnson otthonában. Ők így viselkednek.” 

A nyitó beszédében Mesereau azt mondta, hogy egy alkalommal valójában Jackson 

elkpata az Arvizo fiúkat ezekkel a magazinokkal, s nem megmutogatta nekik őket, 

hanem – ellenkezőleg – elvette őket tőlük.  

A vád hipotézise az volt, hogy Jackson arra használta ezeket a magazinokat, hogy 

ezzel „csábítsa el” a gyerekeket, 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 

hipotézisbe.  

Először is, még Arvizóék saját vádjai szerint sem követte molesztálás közvetlenül az 

állítólagos magazin-mutogatást, így azt nem lehet állítani, hogy Jackson a szexuális 

vágyukat akarta felkelteni mielőtt molesztálta volna Gavint. A vád szerint Gavin 

állítólagos molesztálásai teljesen más alkalmakkor történtek, s akkor Jackson nem 

mutatott neki semmilyen magazint. Ráadásul az, amiket Gavin szerint Jackson 

mondott az állítólagos magazin-mutogatás közben nem igazán értelmezhetők 

“csábításként” sem. Gavin sztorija szerint ugyanis Jackson próbálta elhatárolni magát 

a magazinoktól, s olyanokat mondott, hogy azok nem az övéi, hanem Frank Cascióéi 

(Jackson személyi asszisztense) és Gavin állítása szerint gúnyolta Casciót a 

magazinok miatt. Furcsa dolog lenne ilyen módon azt próbálni beadni egy gyereknek, 

hogy az ilyen anyag rendben van. Ugyanakkor, ha Jackson védelmének a verzióját 
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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.  

Hozzá kell tenni, hogy egyetlen korábbi vád sem tartalmazott semmilyen állítást 

pornográf magazinok állítólagos mutogatásával kapcsolatban. Ilyen állítások nem 

voltak részei sem Jordan Chandler, sem Jason Francia vádjainak. Csak azután váltak a 

sztori részeivé ilyen állítások (pl. Wade Robson és James Safechuck később 

megfogalmazott vádjaiban), hogy köztudomású lett a 2005-ös per során, hogy 

Jackson rendelkezett ilyen magazinokkal.3 

• Pornográfia mutogatása az Interneten? Gavin azt is állította, hogy amikor ő és a 

testvére Jackson szobájában töltötték az éjszakát 2000 nyarán (arról az éjszakáról van 

szó, amiről már korábban volt szó – amelyen az Arvizo fiúk kikönyörögték, hogy 

Jackson szobájában alhassanak és amelyen Jackson ragaszkodott hozzá, hogy a 

személyi asszisztense, Frank Cascio is a szobában maradjon), akkor Jackson 

                                                 
3 S ha már itt tartunk: 2016-ban a bulvár weboldal, a Radar Online (az online National Enquirer) közzé tett egy 

cikket, amelyben azt állították, hogy a 2003-as házkutatás során gyermekpornográfiát találtak Jackson birtokán. 

Sajnos – ahogy az nagyon gyakran megtörténik a médiában bármilyen Jacksonnal kapcsolatos állítás kapcsán – 

számos medium pillanatok alatt átvette a “hírt” és az futótűzként terjedt el, miközben mindössze egyetlen 

magazin vette arra a fáradtságot, hogy leellenőrizze a sztori valóságtartalmát. Ennek eredményeként még a mai 

napig is sokszor látni, hogy emberek tényként hivatkoznak erre a sztorira, pedig az egészen egyszerűen 

hazugság. A gyermekpornográfia birtoklása önmagában is szövetségi jogkörbe tartozó bűncselekmény, ám 

Jackson ellen soha még csak vádat sem emeltek gyermekpornográfia birtoklásáért, nemhogy elítélték volna érte. 

Az egyetlen medium, amely vette a fáradtságot, hogy egy kicsit utánanézzen a Radar Online állításainak 2016-

ban az a People magazin volt, amely felvette a kapcsolatot a 2005-ös tárgyalás egyik ügyészével, Ron Zonennel. 

Zonen (aki pedig a tárgyaláson ellenérdekeltségű félként nem nagy barátja Jacksonnak) elmondta nekik, hogy 

nem igaz, hogy gyermekpornográfiát találtak volna Jackson birtokában. A People megkérdezte a Santa Barbara-i 

Sheriffi Hivatalt is az állításról és elmondták, hogy az a dokumentum, amelyet a Radar Online feltett az állítás 

alátámasztásául, hamisítvány. (A Radar Online vett egy 2005-ös ügyészségi dokumentumot, amely a 

házkutatásokról szólt, ám ahelyett, hogy azt eredeti formájában tette volna közzé, utólag beleillesztett olyan 

fotókat és oldalakat, amelyen nem voltak részei az eredeti dokumentumnak.) A People magazin volt az egyetlen, 

amely leközölte ezt az információt. A többiek egyszerűen mindenféle kritikai vizsgálat nélkül egy az egyben 

leközölték a Radar Online sztoriját.  

A valóság az, hogy a Jackson birtokában talált pornográfia legális, kereskedelmi forgalomban kapható, 

heteroszexuális anyag volt magazinok és DVD-k formájában (mint pl. Playboy, Hustler, Penthouse stb). A 

tárgyalás során a vád napokat töltött el azzal, hogy Jackson heteroszexuális magazinjait mutogatta egy nagy 

kivetítőn, amiről esküdtek később úgy nyilatkoztak, hogy nem tudták mire vélni, mert úgy érezték ez az egész 

irreleváns a vád szempontjából és nem bizonyítja a vádat (ami ugyebár az volt, hogy Jackson kisfiúkat 

molesztált). Sőt, inkább arra utal, hogy Jackson a nők iránt érdeklődik szexuálisan. Az egész egy kétségbeesett 

próbálkozásnak tűnt a vád részéről arra, hogy igazi, releváns bizonyíték hiányában ezzel próbálják a feltehetőleg 

konzervatív beállítottságú Santa Barbara-i esküdteket Jackson ellen hangolni. Az esküdtszék azonban nem volt 

vevő erre. 

Az ügyészség a házkutatás során lefoglalt néhány fotóművészeti könyvet is, amelyek némelyikében voltak 

meztelen fotók. Némelyikben voltak gyerekek (nem szexuális kontextusban), de a legtöbben felnőttek voltak. 

Jackson nagy rajongója volt a fotóművészetnek gyerekkora óta és nagy gyűjteménye volt fotóművészeti 

könyvekből, amelyek közül némelyikben természetszerűen volt meztelenség is. Jackson sokszor egész 

könyvesboltok készletét felvásárolta látatlanban. Ilyen kontextusban találták ezeket a könyveket. Ezek 

kereskedelmi forgalomban kapható, legális könyvek voltak, a legtöbb elismert fotóművész által, s több könyv 

ezek közül az amerikai Kongresszusi Könyvtárban is megtalálható, illeve a bennük található fotók ünnepelt 

kiállításokon is megjelentek szerte a világon.   

Az ügyészség Jackson számítógépeit is lefoglalta a házkutatás során és elküldte azok merevlemezeit az FBI-hoz 

szakértői vizsgálatra. Egyik számítógép sem tartalmazott semmilyen illegális anyagot, s semmilyen nyomot arra 

vonatkozóan, hogy azon illegális anyagokat nézegettek vagy kerestek volna az Interneten. Csak legális, felnőtt, 

heteroszexuális pornográfiát és meztelen nők képeit találták meg rajtuk.  
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pornográfiát mutogatott nekik egy laptopon, amelyet akkor ajándékozott Gavinnek. Az 

eredeti vád szerint maga Jackson működtette a számítógépet és ő navigált a pornográf 

weboldalakra. Később ez a sztori megváltozott arra, hogy Cascio működtette a 

számítógépet és ő navigált a pornográf oldalakra. Ebben a verzióban Jackson mellettük 

ült és jóváhagyta, sőt bátorította a dolgot.  

Cascio 2011-es könyvében tagadta, hogy akár ő, akár Jackson pornográfiát mutatott 

volna az Arvizo fiúknak. Elmondása szerint Gavin és Star maguk kezdtek ilyen 

weboldalakat keresni és amikor Jackson ezt észrevette megkérte Casciót, hogy állítsa 

le a fiúkat, majd kiment a szobából és csak később tért vissza.  

• Ki futott ki után? Eredetileg, a 2003-as rendőrségi interjújában a fiúk anyja, Janet 

Arvizo próbálta úgy ábrázolni a kapcsolatukat Jacksonnal, mintha az énekes tapadt 

volna rájuk, s különösen Gavinre. Azt állította, hogy panaszkodott Jacksonnál arra, 

hogy túl sokat telefonál Gavinnel, s Jacksonnak ez nem tetszett. Azonban ezt a 

narrattívát nehéz volt eladni, miután a nyomozás során előkerültek olyan képeslapok 

és levelek, amelyeket az Arvizo család írt Jacksonnak, s amelyekben ők – Avizóék – 

voltak azok, akik könyörögtek az énekes figyelméért, mert nem válaszolt a 

telefonhívásaikra. Gavin a 2005-ös tárgyaláson elismerte, hogy Jackson már 2000 

augusztus-szeptemberétől nem hívta és Janet Arvizo nem hogy nem panaszkodott arra, 

hogy Jackson túl sokat telefonál Gavinnek, hanem éppen ellenkezőleg, utasította a 

gyerekeit, hogy írjanak képeslapokat és leveleket Jacksonnak, hogy rávegyék, hogy 

ismét vegye fel velük a kapcsolatot. Jackson viselkedése teljesen az ellentéte volt 

annak, ahogy Janet Arvizo azt leírta a 2003-as rendőrségi interjúban: nemhogy nem  

tapadt Gavinre vagy a családjára, hanem a tárgyaláson Gavin arról panaszkodott, hogy 

az énekes aktívan kerülte őt.  

• Változó sztori arról, hogy Janet Arvizo hogyan szerzett tudomást Gavin 

állítólagos molesztálásáról. Eredetileg, 2003-as rendőrségi interjújában Janet Arvizo 

azt állította, hogy fia állítólagos molesztálásáról 2003 február-márciusában szerzett 

tudomást. Ez az állítás szerepel az ügyészség 2003. november 17-én kelt „alapos 

gyanút” alátámasztani kívánú dokumentumában is. Azonban ugyanabban a 

dokumentumban, néhány oldallal később ezzel egy teljesen ellentmondó állítás 

szerepel, miszerint Janet Arvizo 2003 szeptemberében szerzett tudomást a 

molesztálásról, miután Gavin kihallgatását követően a rendőrség informálta őt erről. 

Úgy tűnik az ügyészség és a rendőrség egész egyszerűen figyelmen kívül hagyta ezt az 

ellentmondást (is).  

Az ellentmondások szövevénye csak tovább bonyolódik, amikor figyelembe vesszük 

Arvizóék polgári peres ügyvédjének, Larry Feldmannak a tanúvallomását is (igen, 

ugyanaz az ügyvéd, aki 1993-ban Chandleréket is képviselte), 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 (igen, ugyanaz a 

pszichológus, aki Jordan Chandlert is értékelte 1993-ban) 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. 

(Arvizóék kapcsolatának részleteiről Feldmannal és Katz-cal lesz még szó ebben a 

dokumentumban.) 
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Sok más eleme is van Arvizóék sztorijának, ami vagy megváltozott az idő során vagy 

teljes hazugságnak bizonyult, vagy amiben az egyes családtagok ellentmondásokba 

keveredtek egymással, vagy saját sztorijuk korábbi verzióival, de azt hiszem ennyi is 

elég ahhoz, hogy rávilágítson a család szavahihetőségével kapcsolatos súlyos 

problémákra. És ehhez jön még továbi információ a következő fejezetben.  

 

Általános szavahihetőségi problémák az Arvizo családdal 

Az Arvizo családdal kapcsolatos szavahihetőségi problémáknak nincs vége az ebben az 

ügyben előadott sztorijaikkal. Egész lajstromuk volt már előtte is hazugságokból (beleértve 

az eskü alatt tett hazugságokat) és csalásokból. Ez pedig nem lényegtelen egy olyan ügyben, 

ahol semmi más bizonyíték nem volt a vádra, mint a vádló család állításai.  

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 152 500 dollárt fizettek nekik. Hogyan lett Gavin áruházi tolvajlásának az 

az eredménye, hogy végül még az áruház fizetett a családnak? 

 

Amikor az áruház biztonsági őrei észrevették a lopást, a család után 

mentek (Gavin öccsével, Starral és apjával, Daviddel volt) és 

mielőtt még Arvizóék elérték volna a furgonjukat, körülvették őket 

a parkolóban. Eközben Janet Arvizo éppen kilépett egy másik 

épületből, meglátta, hogy mi történik és közbelépett, hogy férje és 

fiai védelmére keljen. Dulakodás volt Janet és az őrök között, de 

végül Davidet visszakísérték a J.C. Penney-be. Janet Arvizo 2005-

ös vallomása szerint ezután mind őt, mind férjét letartóztatták és 

elvitték a közeli fogdába, ahol lefotózták őket és hivatalosan 

megvádolták őket lopással, tettlegességgel és kis értékű tolvajlással, 

de később a nap során kiengedték őket és a vádakat végül ejtette az 

áruház. 

 

A történet azonban ezzel nem ért véget. 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. További 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). David azt mondta, hogy az ügy során Janet 

kihasználta Gavin betegségét arra, hogy elnyerje az emberek szimpátiáját és ezzel olyan 

nyomás alá helyezze a J.C. Penney-t, hogy az válassza inkább a peren kívüli megállapodást. 

 
Az apa, David Arvizo 
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Végül valóban ez is lett belőle: a peren kívüli megállapodást 2001. szeptember 24-én kötötték 

meg, melynek keretében az áruház 152 500 dollárt fizetett a családnak.  

Janet elvált férje, David Arvizo, maga is egy vitatható karakter, így lehetne azzal a gyanúval 

élni, hogy az ex-felesége elleni bosszú vezérelte, amikor mindezeket elmondta, 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 Elizabeth Mary Holzer, egy titkárnő és jogsegéd, aki 

annál az ügyvédi irodánál dolgozott, amely Arvizóékat képviselte a J.C. Penney-ügyben. 

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, amikről 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. 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. Arra fogta a hazugságát a J.C. Penney-ügyben, hogy David 

állítólag megfélemlítette őt. Majd pedig az őt képviselő ügyvédi irodát vádolta a 

hazugságaiért, azt állítva, hogy ő megpróbálta korrigálni a hazugságokat, de az ügyvédi iroda 

ezt nem engedte. Holzer ezt kategorikusan cáfolta. Azt mondta, hogy ahelyett, hogy tisztázta 

volna a hazugságát, Janet Arvizo közvetetten megfenyegette őt és kilencéves kislányát, 

amikor Holzer megpróbálta meggyőzni arról Janetet, hogy beszéljen az ügyvéddel a hamis 

állításairól.   

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.” 

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. Elmondta: „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 



 54 

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.” 

Holzer vallomásában az is elhangzott, hogy körülbelül három-négy hónappal a Jackson-

tárgyaláson tett vallomását megelőzően Janet Arvizo ismét felhívta őt a semmiből és azt 

mondta neki, hogy szeretne a barátja lenni. 

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. 

Jackson tárgyalása során azonban az esküdtszéket minderről nem informálták, mivel 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. 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. 

Manipuláció és szélhámosság 

Az Arvizo családnak amúgy is hosszú lajstroma volt már szélhámosságból, csalásból és 

manipulatív viselkedésből. Számos tanú vallomást tett erről, s nemcsak olyan tanúk, akiket a 

védelem hívott be, hanem még gyakran a vád által behívott tanúk is végül az Arvizo családra 

tettek terhelő vallomást és Jackson védelmét támasztották alá, nem a vádat.  
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A védelem tanújaként behívott színész, Chris Tucker vallomást 

tett az Arvizo családdal kapcsolatos tapasztalatairól. 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. Utólag azonban kiderült, hogy nem volt igaz, hogy a 

család nem gyűjtött pénzt a jótékonysági rendezvényen. Az sem 

volt igaz, hogy pénzre volt szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják Gavin orvosi számláit, 

hiszen az Arvizo család jó biztosítással rendelkezett, amely teljes mértékben fedezte Gavin 

gyógyításának a költségeit.  

Tucker arról is tanúvallomást tett, hogy voltak alkalmak, amikor úgy érezte az Arvizo család 

érzelmileg manipulálja őt Gavin betegségével. Gavint „mesterkéltnek”, „okosnak” és 

„ravasznak” írta le, míg Gavin öccsét, Start „egyértelműen ravasznak”. Mindez ellentétben 

állt naiv, ártatlan és jóravaló kisgyerekek imázsával, amivel a vád próbálta ábrázolni őket. A 

színész azt is mondta, hogy úgy érezte a legszívesebben átkutatná Star zsebeit, mielőtt 

elmentek az otthonából, amikor meglátogatták őt. 

Tucker elmondta, hogy egy alkalommal még félre is vonta és figyelmeztette Jacksont az 

anyával, Janet Arvizóval kapcsolatban, mivel akkor neki már gyanús volt a nő és rossz 

érzései voltak a családdal kapcsolatban. Egyébként Tucker éppen Gavinen keresztül 

ismerkedett meg Jacksonnal, korábban nem álltak kapcsolatban egymással.  

Tucker ezután fokozatosan eltávolodott a családtól, éppen azért, mert nem bízott meg 

bennük.  

George Lopez a vád tanújaként tett vallomást. Ő is egyike volt 

azon komikusoknak, akikkel az Arvizo család összebarátkozott a 

Laugh Factory nevű klubban, akárcsak Tucker. Amikor Gavinél 

diagnosztizálták a rákot, Janet Arvizo felhívta Lopezt telefonon, 

hogy informálja őt erről. Lopez ekkor bement a kórházba 

meglátogatni a fiút. 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. 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. 

A család abban a hitben tartotta Lopezt, hogy nincs egészségbiztosításuk, ezért pénzre van 

szükségük ahhoz, hogy ki tudják fizetni Gavin orvosi számláit. Az igazság azonban az volt, 

 
Chris Tucker 

 
George Lopez 
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hogy Arvizóéknak jó egészségbiztosítása volt, amely fedezte Gavin minden orvosi kiadását, 

így valójában nem volt szükségük mindarra a pénzre, amit hírességektől és jótékonysági 

rendezvényeken kéregettek. Lopez azt is vallotta, hogy a család soha nem mondta el neki, 

hogy kaptak 152 000 dollárt egy a J.C. Penney áruházzal kötött perenkívüli megállapodás 

során.  

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.”  

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 a pénztárcát és visszavitte az Arvizo családnak, de később megtudta, hogy David 

Arvizo azt mondta közös barátjuknak, Jamie Masadának, hogy Lopez ellopott belőle 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.  

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.   

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. Lopez a fentebb említett étterem előtti 

szóváltás után teljesen megszakított az Arvizo családdal minden kapcsolatot. 

Szintén a vád tanúja volt Louise Palanker – egy újabb komikus, akit Arvizóék a Laugh 

Factory-ban ismertek meg. Azért állította a tanúk padjára a vád, hogy tanúskodjon arról, 

hogy Arvizóék őszinte és becsületes emberek, ám az ő vallomása is a visszájára sült el.  

A direkt kihallgatása során Palanker kénytelen volt bizonyos dolgokat elismerni, amelyek 

nem vetettek túl jó fényt az Arvizo családra, ám – a vád stratégiájának megfelelően – ezeket 

igyekezett gyorsan az apára, David Arvizóra hárítani. 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 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” 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, és azt is, 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 
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próbálta behajtani az eredeti szerződés szerinti munkadíját Arvizóéktól, s végül úgy döntött, 

hogy nem ragaszkodik tovább hozzá, hanem azt Gavinnek szóló ajándéknak tekinti. 

Mindazonáltal a vád és Palanker narratívája az volt, hogy mindezek mögött David Arvizo, a 

családtól azóta elidegenedett ex-férj állt, aki az egyébként “jóravaló” családját 

belekényszerítette ezekbe a kétséges üzelmekbe.  

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”. Ez a 

Palanker által nekik adott csekkekkel kapcsolatos kontextusban hangzott el. Miért mondta 

Palanker, hogy a gyerekek kollaborálnak abban, amit Janet Arvizo mond, ha úgy érezte, hogy 

David Arvizo mozgatta a szálakat? Ráadásul a Palanker által Davidnek adományozott 20 000 

dollárt Janet Arvizo anyjának a 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 az 

üzelmeknek, mint David Arvizo. 

Ugyanezen rendőrségi interjúban Palanker 

kijelentette: „Ez a család annyira őrült, 

amennyire csak lehet” és „Tudom, hogy 

Janet kiegyensúlyozatlan. Szerintem 

teljesen bipoláris” valamint „Janetnek 

pszichológushoz kellene mennie”. 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”. 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. 
 

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 azon narratíváját, amelyben megpróbálták a család minden kétes és becstelen 

cselekedetét kizárólag David Arvizóra hárítani, bizonyítékok cáfolták, amelyek azt 

támasztották alá, hogy ezen becstelen cselekedetek némelyike egyértelműen Janethez és/vagy 

a gyermekeihez kötődik és nem volt szükségük David befolyására ahhoz, hogy ilyeneket 

elkövessenek. (Lásd pl. a segély-csalást, Janet hazugságait eskü alatt még azt követően is, 

hogy David és ő már különváltak, az Elizabeth Mary Holzer tanúvallomásában 

elhangzottakat, Janet és az Arvizo gyerekek demonstrálható hazugságait ebben a Jackson 

elleni ügyben, vagy a hírességek manipulálását még azt követően is, hogy Janet és David már 

különváltak stb.)  

 
Ron Zonen ügyész és a vád egyik tanúja, Louise Palanker, 

akik ma már házasok 
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A védelem tanújaként jelent meg Connnie Keenan, El Monte városának helyi újságjának, a 

Mid Valley News-nak a szerkesztője. Arról tett vallomást, hogy Janet Arvizo hogyan 

manipulált ki pénzt a lapjából és olvasóiból. Keenan 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 rábízta a cikket 

egy gyakornokra, Christie Causerre, 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.  

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, hogy ezzel próbálták érzelmileg befolyásolni 

a feltehetőleg inkább konzervatív beállítottságú Santa Barbara-i esküdteket, valamint az 

amerikai közvélemény vallásos érzelmeire apellálni. Azonban amint egyre többet megtudtunk 

ennek a családnak a múltjáról, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy akár vallásosak, akár nem, 

attól még nem váltak erkölcsössé.  
 

Michael Jackson két fiatal unokatestvére, Simone és Rijo Jackson (testvérek) gyakran 

Neverlanden tartózkodtak, amikor Arvizóék is 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 tévében, amiben meztelen nők 

szerepeltek, s közben elkezdtek maszturbálni a takaró alatt. Rijót is arra biztatták, hogy 

csatlakozzon, de ő inkább elszaladt.  

 

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 holmijait. 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. 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 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. Michael Jackson nem volt jelen.  
 

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. A vád 

egyetlen független tanút sem tudott 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, 
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anélkül, hogy Jackson ott lett volna. 

 

Simone arról is vallomást tett, hogy 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.” 

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. Simone azt is elmondta, hogy tanúja volt annak, hogy egyszer az Arvizo 

fiúk elloptak egy laminált 1000 dolláros bankjegyet Jackson irodájából az íróasztalról. 
 

Más vendégek és a neverlandi személyzet is beszámolt az Arvizo fiúk bomlasztó, durva és 

tiszteletlen viselkedéséről. A szobalány Maria Gomez vallomásában elmondta, hogy látott 

felnőtt magazinokat Star Arvizo hátizsákjában, amikor egyszer a vendégházat takarította, ahol 

a fiúk tartózkodtak. Egy másik alkalmazott, Julio Avila azt vallotta, hogy tanúja volt annak, 

hogy Star Arvizo 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. Avila arról is 

beszámolt, hogy Gavin és 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. 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. 

 

Carol Lamir 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 Lamir 

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 Michael 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. Lamir azt is elmondta, hogy Star belé is belé volt esve.  

Lamir 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. Lamir „kiképzett 

csalókként” jellemezte az Arvizo gyerekeket.  
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A vád tanújaként jelent meg Cynthia Ann Bell, aki légiutas 

kísérő volt az Xtra Jet International légitársaságnál. Arról az 

útról tett tanúvallomást, amelyen az Arvizo család Michael 

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 bort ivott 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 a 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” – 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: „halk 

szavúnak” és „nagyon udvariasnak” írta le.  Jackson gyerekeirők is azt mondta, hogy nagyon 

udvariasak, fegyelmezettek és jólneveltek voltak.  

Bellnek ezzel gyökeresen ellentétes véleménye alakult ki az Arvizo gyerekekről, s különösen 

Gavinről. Gavint úgy jellemezte, hogy „nagyon durva” 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.”  Továbbá: „Nos, egész egyszerűen hihetetlenül durva volt. És én az ilyen 

viselkedést nem tartom intelligensnek és furcsának találom.” Amint felszáltak a repülőgépre 

Gavin Bellhez vágta a táskáját és elkezdett neki parancsolgatni. Bell világossá tette, hogy 

Gavin ilyen elfogadhatatlanul viselkedett egész úton és hogy noha az anyja tanúja volt ennek 

a viselkedésnek, nem tett semmit annak érdekében, hogy megfegyelmezze a fiát. 

Az egyik 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?”  

Auchincloss azt valahogy figyelmen kívül hagyta, hogy Gavin anyja is a gépen volt, látta a fia 

viselkedését és neki lett volna a feladata megfegyelmezni őt, nem egy idegennek. Bell 

azonban rámutatott, hogy Jackson saját gyermekei mindig nagyon jólneveltek és 

fegyelmezettek voltak és ha rosszul viselkedtek, akkor Jackson mindig közbeavatkozott. 

Mindezt azért érdemes megjegyezni, mert Arvizóék azt állították, hogy Jackson tanította meg 

őket káromkodni, inni és fegyelmezetlenül viselkedni. A valóság azonban az, hogy minden 

egyéb tapasztalat alapján nagyon távol állt Jackson karakterétől, hogy ilyesmire tanítson 

gyerekeket. Ugyanakkor ez a viselkedés nagyon is illett az Arvizo fiúk saját karakterébe – 

nekik egész történelmük volt ilyen viselkedésből már azt megelőzően is, hogy Jacksonnal 

egyáltalán találkoztak volna.  

 

Az Arvizo család és a vád megpróbálta Jackson ellen fordítani Gavin ezen viselkedését, 

amely alapjaiban rengette meg az általuk kialakítani kívánt „jóravaló, ártatlan, naív” imázst. 

 
Cynthia Ann Bell 
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Azt próbálták eladni, hogy Gavin az állítólagos szexuális molesztálás miatt viselkedett így. 

Gavin nővére, 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. 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). Azonban az olyan 

vallomások, mint a Bellé egyértelműen cáfolják, hogy Jackson hatására romlottak volna meg 

az Arvizo fiúk, hiszen Gavin már az állítólagos molesztálás előtt is fegyelmezetlen és durva 

volt, nagyon távol a „jóravaló, ártatlan, naiv” kisfiú imázsától, amit a vád próbált neki 

kölcsönözni. 

 

Szintén jóval az állítólagos molesztálás előtt Gavin az iskolájában egy szemtelen diák hírében 

állt, aki állandóan feleselt a tanárokkal. Még Jackson tárgyalásán sem tudta elrejteni 

pimaszságát, s valódi természete néhányszor kibukott a „ártatlan, naiv” kisfiú imázs alól. 

Például: 

Thomas Mesereau (Jackson ügyvédje): 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.  

Ügyvédek színre lépése és a vádak megformálódása 

2003. március 12-én Arvizóék örökre elhagyták Neverlandet. 

2003. március 24-én Janet Arvizo formálisan is felfogadta ügyvédjéül William Dickermant. 

(Informálisan már február 21. óta kapcsolatban álltak. Janet Arvizo azért kereste fel, hogy 

tanácsot kérjen miként tudná elérni, hogy a média ne használhassa a gyerekei fotóit a 

lapokban és a televíziós programokban.) 

Eleinte nem fogalmaztak meg semmiféle szexuális molesztálással kapcsolatos vádat. A saját 

sztorijuk szerint azért fogadták fel Dickermant, hogy segítsen visszakapniuk bizonyos 

bútorokat, ruhákat, dokumentumokat és más tárgyakat, amiket egy raktárépületben helyeztzek 

el, amikor Arvizóék március 1-2-én elköltöztek Los Angeles-i lakásukból. A raktár Bradley 

Miller nevén volt kibérelve, aki Jackson akkori ügyvédjének, Mark Geragosnak a 

magándetektívje volt. Több levélváltás volt a két ügyvéd között arról, hogy Arvizóék hol és 

hogyan vehetik birtokba a dolgaikat és hogy kit terhel a raktár bérleti költsége. De akkor még 
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semmiféle olyan állítás nem volt, hogy Jackson szexuálisan molesztálta volna a gyerekeket, 

alkoholt adott volna nekik, vagy, hogy akaratuk ellenére fogva tartotta volna a családot.  

A szexuális molesztálás vádjai jópár hónappal később bukkantak fel.  

A saját vallomása alapján 2003 májusának elején William Dickerman megállapodást kötött 

Larry Feldmannal, melynek alapján osztoznak minden az Arvizóék képviseletéből befolyó 

ügyvédi díjazáson. Feldman ugyanaz az ügyvéd, aki 1993-94-ban kiharcolta a peren kívüli 

megállapodást Chandleréknek. Mindez azelőtt történt, hogy Gavin bármiféle szexuális 

molesztálási vádat megfogalmazott volna. Tehát akkor miért is fogadták fel pont Feldmant? 

Dickerman ezt így magyarázta 2005-ös tanúvallomásában: 

„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.”   

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 nevezett 

időszakban Gavin még semmit nem mondott senkinek az állítólagos molesztálásról. Feldman 

pedig ezt megelőzően csak egyetlen Michael Jacksonnal kapcsolatos ügyben vett részt és ez 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 

megoldani néhány apró-cseprő ügyet Jacksonnal kapcsolatban, s ezért még megállapodást is 

kötöttek egymással arról, hogy osztoznak az ügyvédi díjon.  
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Miután Feldman a képbe került hirtelen felbukkantak a 

gyerekmolesztálási vádak. A sztárügyvéd elküldte Arvizóékat Dr. 

Stanley Katz pszichológushoz, aki ugyanaz a pszichológus, aki az 

1993-as vádlót, Jordan Chandlert is értékelte és akivel Feldman 1987 

óta dolgozott együtt. Amint a Chandlerékről szóló részben már 

tárgyaltuk, Dr. Katznak szerepe volt a nagy vitákat kiváltó 

McMartin-óvodai ügyben is.  

2005-ben Gavin a vallomásában azt mondta, hogy az első ember, 

akinek elmondta a vádjait az Dr. Katz volt és hogy korábban nem 

mondta el ezeket sem Dickermannak, sem Feldmannak, sem az 

anyjának. Mindazonáltal ugyanahhoz az ügyvédhez mentek, aki 

Chandleréknek kiharcolt egy 15 millió dolláros perenkívüli 

megállapodást 1993-ban egy gyerekmolesztálási váddal, majd ez az ügyvéd elküldi őket 

ugyanahhoz a (sokat vitatott) pszichológushoz, aki az 1993-as vádlót is értékelte. Ezután – 

hogy, hogy nem – Gavin először fogalmaz meg szexuális molesztálási vádakat Jackson ellen.  

2005-ös vallomásában Feldman azt mondta, hogy Dr. Katz szóban, az irodájában számolt be 

neki a megállapításairól. Ezután Feldman behívta az Arvizo családot az irodájába – beleértve 

Janet Arvizót is -, hogy megtárgyalja velük a jogi lehetőségeiket.  

Amint arról már korábban szóltunk, Feldman vallomása újabb lyukat ütött Arvizóék sztoriján, 

mivel az ellentmondott más állításoknak, amelyeket Janet Arvizo tett arról, hogy mikor tudta 

meg, hogy a fiát Jackson állítólag molesztálta. Janet Arvizo egyik verziója szerint ugyanis ez 

2003 február-márciusában történt, egy másik szerint pedig 2003 szeptemberében, amikor a 

rendőrök informálták őt erről, miután meginterjúvolták Gavint.  

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. 

A tárgyalás alatt és után a vád felhozta azt az érvet, hogy ellentétben Chandlerékkel, 

Arvizóékat nem érdekelte a pénz, s ezt bizonyítja, hogy bűnvádi eljárást kezdeményeztek, 

nem polgári peres eljárást. Ez azonban egy félrevezető féligazság. Amint az a fentiekből 

látható - akárcsak Chandlerék -, Arvizóék is először polgári peres ügyvédekhez fordultak. Sőt 

– nyilván nem véletlenül -, pont ugyanahhoz a polgári peres ügyvédhez, aki Chandleréknek 

kiharcolt egy 15 millió dolláros peren kívüli megállapodást. S tették ezt mielőtt Gavin 

egyáltalán megfogalmazta volna a vádjait. Arvizóék számára azonban az volt a probléma, 

hogy - amint arról már volt szó a Chandlerékről szóló részben – időközben megváltozott az a 

kaliforniai törvény, amely Chandleréknek 1993-94-ben még lehetővé tette, hogy a polgári 

peres eljárást a bűnügyi eljárás elé varázsolják időben. Ez pedig azt jelentette, hogy Arvizóék 

nem tudták ugyanazt a stratégiét alkalmazni, mint Chandlerék 1993-ban. Feldman nyilván 

elmagyarázta nekik, hogy az, amit Chandlerék csináltak 1993-ban számukra már nem volt 

lehetőség. Nem volt más választásuk mint először keresztülmenni egy bűnvádi eljáráson. 

 
Dr. Stanley Katz 
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Amennyiben azt megnyerték volna, akkor az már automatikus győzelmet biztosított volna 

számukra egy polgári peres ügyben is, amint azt mind Dickerman, mind Feldman 

elmagyarázta a 2005-ös vallomásában.  

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 óta vizsgálatot folytattak Jackson ellen, s bizarr módon 

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.  

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. 

Ahhoz, hogy egy bírótól az ügyészség házkutatási és letartóztatási parancsot kapjon, 

megalapozott gyanú szükséges. Az ügyészség abban a 2003. november 17-én kelt 

dokumantumban, mely alapján megkapta a házkutatási és letartóztatási parancsot, így 

indokolta a megalapozott gyanú meglétét:  

“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 megnyalás, 

ölelgetés, drága ajándékok, országon átívelő repülőutak, a család áttelepítése 

szerény Los Angeles-i otthonukból, az a szándék, hogy Brazíliában telepítsék le 

őket.”  

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 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 -, s más 

hírességek is vettek ajándékokat Arvizóéknak, mivel a család szegénynek és elesettnek 

állította be magát. Jacksonnak az egyetlen országot átívelő repülőútja Gavinnel az a bizonyos 

2003. február 5-6-i út volt, amikor Arvizóék Jackson után mentek Miamiba Chris Tucker 
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repülőjén, hogy találkozzanak vele, és ezután Jackson volt kedves hazavinni őket Kaliforniába 

a bérelt repülőjén, beleértve az anyát is. Nem volt többesszám („repülőutak”). Az az állítás 

pedig, hogy Jackson át akarta telepíteni Brazíliába a családot, szintén elferdítése a valóságnak, 

amint arról 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.   
  


