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Voigt Vilmos a magyarországi és a nemzetközi
folklorisztika kiemelkedő alakja. Több mint harminc évig vezette az ELTE Folklore Tanszékét,
2010 óta az egyetem professzor emeritusa. Néprajzkutató, antropológus, összehasonlító szemiotikai
kutatásokkal, különösen elméleti kérdésekkel foglalkozó bölcsész. Szerzőként és szerkesztőként 75 kötetet jegyez, eddigi tudományos munkássága több
mint 2500 tételt számlál. Ötszáz írása jelent meg
külföldön, különböző nyelveken.
Kutatói munkássága kiterjed a magyarságtudomány, a finnugrisztika, a skandinavisztika, a baltisztika, az össze-hasonlító vallástudomány, valamint a
kultúraelmélet területére. Óriási munkásságának jelentékeny része foglalkozik a magyarság és a nyelvrokonaink hitvilágával, folklórjával, szemiotikájával,
irodalmával. Ebből a páratlanul gazdag anyagból állítottuk össze kötetünket.
A könyv 50 tanulmánya fél évszázadot ölel fel.
Az ötven éve írott munkák ugyanolyan frissek, s
ugyanolyan filológiai gondossággal – és hatalmas,
rendkívül sok nyelvet felmutató szakirodalommal – írta meg őket egykor a szerző, mint a maiakat.
Voigt Vilmos minden témában fontosnak tartja, hogy a nagy kultúrák távlatába helyezze megállapításait.
Ez a mű valójában egy nagy ívű pályafutás bemutatása, egy igazi „reneszánsz” tudós világszemléletének, olvasott-ságának látlelete, tudományos és tudományszervezői munkásságának lenyomata.
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