
 

 

 

India kultúrája  

az országban megtalálható különféle népek kultúrájának sokféleségét 

foglalja magában.  

 

 

Indiában az oktatást állami és magániskolák biztosítják.(6-14 év) 

 

 

az analfabetizmus felszámolásában. 2011-ben a 7 év felettieknél 

férfiaknál 81-82%-os, nőknél 65%-os volt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Analfabetizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/2011


A hivatalos nyelvek  
a hindi és az angol. Az alkotmány ezeken kívül még 
összesen 20 nyelvet megemlít hivatalos regionális 
nyelvként.   
 
 
A brit gyarmati örökség eredményeként az angol nyelv lett az 
elsődleges a kormány, az üzleti élet és az oktatás számára. -
- ország déli államaiban  közvetítőnyelvként.  
- angol az egyetlen hivatalos nyelv. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindi_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zvet%C3%ADt%C5%91nyelv


• India filmipara 

 

•  a 19. század végén indult el, az első indiai gyártású film,  

• Manapság India filmipara a legnagyobb a 

világon (beleértve Hollywoodot is).[23] Mumbait, India hindi nyelvű 

film-fővárosát szívesen nevezik Bollywoodnak.  

• Évente 1000 film 

https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://hu.wikipedia.org/wiki/India_kult%C3%BAr%C3%A1ja#cite_note-23
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mumbai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bollywood


https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bollywood_dance_show_in_Bristol.jpg


 

 

 

Nagy általánosságban kétféle indiai mozifilm van:  

 

 

 

 

- az első a fő vonulathoz tartozó tömegfilm.. 

 

 

 

 

- A másik típusú indiai film művészfilm,  

 

 



Hagyományok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Indian_washing.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bride_by_prakhar.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hindu_marriage_ceremony_offering.jpg


•Nem szokás az utcán ölelkezni, csókolózni, egymás 

kezét fogni – mindez megbotránkozást kelt. 
•A szent helyekre, de az otthonokba való belépés előtt is 

leveszik a cipőt. 
•A fejrázás jelenthet „igen”-t, „talán”-t vagy „nem tudom”-
ot is. 
•Üdvözléskor a két tenyeret összeteszik és enyhén 

meghajolnak egymás felé.  

•Ugyanekkor a namaszte kimondása  

• A kézfogás kerülendő, különösen az ellenkező nem 

részéről. 

 



•Evéskor csak a jobb kezet illik használni, a bal kéz az illemhely 

használatára van fenntartva. 

 
•Az idegenektől ismerkedéskor megkérdezhetik vallási 

hovatartozásukat, családi 

 állapotukat, de szóba kerület az életkor, végzettség, munka és a 

jövedelem is. 

 



Házasság 
 • A harmincas éveiket töltők körében ritkaság, ha valaki nem házas és nincsenek gyerekei.  

• a hagyományos hindu házasságot a családok, szülők döntik el. A megfelelő pár kiválasztását 
diszkréten végzik, először a szűkebb közösségben keresnek, de igénybe veszik profi 
házasságközvetítők segítségét is, illetve az olyan eszközöktől sem riadnak vissza, mint a 
házassági hirdetés vagy az internet használata. A pár összeillését 
a horoszkópjaik egybevetésével is vizsgálják. 

•  A házasulandók törvényes alsó életkora 18 év. Bár a menyasszonnyal járó hozomány 
törvénytelen, ez a szokás titokban sok konzervatív közösségben fennmaradt. Ennek során a 
lányos család erején felül, akár hitelek felvételével is beszerzi az új háztartáshoz szükséges 
holmikat (televízió, mosógép, számítógép vagy akár autó).  

• Az Indiában végzett nagy számú abortusznak (melynek során főként lánymagzatokat 
távolítanak el) ez a hozományadási kényszer az egyik fő oka. A házasok szokás szerint a férj 
családjával élnek együtt, ahol az irányítás az anyós kezében van. Ez sok konfliktus forrása, 
ami az Indiában készített filmsorozatok állandó témája. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Horoszk%C3%B3p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s


• A válás és újraházasodás lehetséges és terjedőben van a 
városokban, de a társadalom többsége elítéli, és a bíróságok 
sem rutinszerűen folytatják le az eljárást. A 
magasabb kasztokban megözvegyült nőktől elvárják, hogy ne 
menjenek férjhez, hordjanak fehér ruhát és jámbor életet 
folytassanak. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_kasztrendszer


Vallás: 
 
Hinduizmus „A világ legtoleránsabb vallása” 
 
• A kereszténység, valamint az iszlám után a hinduizmus a 

harmadik legnépszerűbb vallás, így a világon több mint 900 
millió ember vallja magáénak. A hinduizmus érdekessége, 
hogy lényege nem egy isteni megnyilvánuláson alapul, 
hanem egyfajta sajátos leképzése az indiai társadalomban 
megfigyelhető kasztrendszernek. 

• A hinduizmus az egyetlen olyan világvallás jelenleg, amelynek 
nincs megnevezett és beazonosított alapítója, sem központi 
hatósága, meghatározó hitvallása, állandó panteonja, de még 
csak egy általánosságban és széles körben elfogadott 
szentírásra vagy hiedelemrendszere sem. 



 

  



India istenei 

 Általában a hinduizmus istenei és az indiai istenek kifejezés alatt nem 
Istenre, hanem a félistenekre gondolnak. A félistenek pedig a 
legfelsőbb bizonyos aspektusai, akik bizonyos feladatokat látnak el. 
Ilyen félisteni feladat lehet például az anyagi világ egyben tartása, 
szervezése, vagy éppen a tudás és a művészet megnyilvánítása. 
Ez logikus, hiszen egy embert is sokféleképpen hívhatnak, 
becézhetnek. A megszólítás az illetőhöz fűződő viszonyon múlik. 
Mindemellett, az ember is képes a körülmények változásával 
többféleképpen viselkedni. Ha kell, szerető anya, miközben szigorú 
tanár a munkahelyén, vagy gyermeki kislány a szülei számára. 
Mindegyik szerepe fontos, és mindig a megfelelő szerepbe bújik az 
adott környezetben. Ha ez az ember esetében így van, miért ne 
lehetne Istennek is számtalan megnyilvánulása? 


