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Πολλοί χρονικογράφοι του 13ου αιώνα βεβαιώνουν πώς ο Γιέσελε, Γάλλος ραβίνος με σπάνια πολυμάθεια, στην όποια ο βασιλιάς «Αγιος Λουδοβίκος» απέτιε φόρο τιμής, γνώριζε το μυστικό μιας «φωτεινής λάμπας πού άναβε μόνη της».

Αυτή ή λάμπα δεν είχε ούτε λάδι ούτε φυτίλι και ο μάγος την έβαζε μερικές φορές στο παράθυρο του τη νύχτα, πράγμα πού παραξένευε ιδιαίτερα τους συγχρόνους του. Μολονότι είχε παρουσιαστεί συχνά στο βασιλιά και στο σύμβουλό του, ο Γιέσελε δεν αποκάλυψε ποτέ το μυστικό της λάμπας του. Ηλεκτρισμός;

Πάντα σύμφωνα με τους χρονικογράφους, ο ραβίνος είχε έναν τρόπο πολύ προσωπικό να διώχνει τους ενοχλητικούς που έρχονταν να χτυπήσουν την πόρτα του. Αγγιζε ένα καρφί που είχε στον τοίχο του εργαστηρίου του και αμέσως έβγαινε μια σπίθα πού είχε χρώμα γαλάζιο. Αλίμονο σε όποιον εκείνη ακριβώς τη στιγμή, άγγιζε το σιδερένιο σφυρί πού υπήρχε στην πόρτα. Ο παρείσακτος διπλωνόταν, έπεφτε, ούρλιαζε λες και θα τον κατάπινε η γη και τελικά το έβαζε στα πόδια χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις...

Μια μέρα, ένα εχθρικό πλήθος, πλησίασε την πόρτα μουρμουρίζοντας και απειλώντας. Κρατιόνταν όλοι από το χέρι νομίζοντας πως έτσι θα αντιστέκονταν στον υποτιθέμενο σεισμό. Ο πιο τολμηρός χτύπησε οργισμένος το σιδερένιο σφυρί της πόρτας.
 Ο Γιέσελε άγγιξε το καρφί του. Στη στιγμή οι πολιορκητές έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο και διαλύθηκαν φωνάζοντας λες και κάτι τους έκαιγε. Ήταν σίγουροι πώς είχαν νιώσει τη γη να ανοίγεται κάτω από τα πόδια τους και πως τους είχε καταπιεί μέχρι τα γόνατα χωρίς να καταλάβουν πώς κατάφεραν να ξεφύγουν. Αλλά για τίποτα στον κόσμο δεν ήθελαν να ξαναγυρίσουν στο σπίτι του μάγου να τον ενοχλήσουν.
 Έτσι ο Γιέσελε βρήκε την ησυχία του, με τον τρόμο που ενέπνεε γύρω του.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πώς ο Γιέσελε είχε εφεύρει ή ξαναεφεύρει την ηλεκτρική λάμπα και πως, πατώντας το κουμπί, έστελνε ηλεκτρικές εκκενώσεις στο σιδερένιο χερούλι της πόρτας του σπιτιού του.

Είναι αναμφισβήτητο πως ο ραβίνος είχε μυηθεί σε ένα επιστημονικό μυστικό που είχε κρίνει σκόπιμο να μην αποκαλύψει στην ανθρωπότητα του 13ου αιώνα.
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