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• Az Indiai Köztársaság 3 287 590 km2 terüle-
tű, Magyarországnál harmincötször nagyobb 
ázsiai állam. Lakóinak száma közel 1,2 milliárd 
fő. Méretét tekintve a világ hetedik legnagyobb 
méretű és második legnépesebb országa. A vi-
lágon minden nyolcadik ember indiai.

• Népsűrűsége 228,4 fő/km2. A világon – né-
hány törpeállamot leszámítva – ezzel a tizen-
ötödik a legsűrűbben lako#  országok rangsorá-
ban.

• Nagyvárosai közül Kalku# ában, Mumbai-
ban (Bombay) és a fővárosban, Újdelhiben kü-
lön-külön is többen élnek, mint Magyarország 
összlakossága. Előbbiben az elővárosokkal, az 
utóbbi ke# őben azok nélkül is három-három 
millióval élnek többen, mint nálunk. 

• India államformája szövetségi köztársaság. A 
világ legnépesebb liberális demokráciája 28 ál-
lamot és hat szövetségi területet foglal magába.

• A hindi nyelvet közel 195 millió ember vallja 
anyanyelvének. Ezzel a kínai, az angol és a spa-
nyol után a világon a negyedik az anyanyelvek 
rangsorában. A hindi nyelvet beszélő összes 
embert – tehát az eredendően más anyanyelvű-
eket is – fi gyelembe véve csaknem 400 milliós a 
hindi nyelvközösség, amely e létszámmal har-
madik a világon. 

• Indiában számos etnikai csoport él. A la-
kosság 29%-a hindu, 10%-a bihári, 7-7%-a ta-
mil és maráti, 6-6%-a telugu és bengáli, 4-4%-a 
radzsput és gudzsaráti. Az orĳ a, a kannada és 
a malajálam nyelvet beszélők a népesség 3-3%-
át teszik ki, de jelentős az ásszámi, pandzsábi, 
szanszkrit, urdu és kasmíri nyelvi kisebbség is. 
Összességében huszonhárom nagyobb nyelv és 
tizenegy írásrendszer él egymás melle# .

• Az indiai alkotmány 21 nyelvet említ hiva-
talos nyelvként, melyek közül a legfőbb a hindi 
és az angol.

• Az országban valamennyi világvallás je-
len van. A hinduk 80,3%-ot, a mohamedánok 
13,4%-ot, a keresztények 2,4%-ot, a szikhek 1,1%-
ot a buddhisták 0,8%-ot a dzsainisták 0,4%-ot 
képviselnek. A mára igen kicsire zsugorodo#  
indiai zsidó közösség ősei még az első zsidó di-
aszpóra idején, Nabukodonozor elől menekülve 
i.e. 587-ben érkeztek Indiába. (A kereszténység 
számarányához még egy jellemző adat: Indi-
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ában 8.583 katolikus plébánia és 19.946 pap 
működik, s ezzel a nyolcadik, illetve ötödik a 
világrangsorban.)

• Az iskolaköteleze# ség 6-14 éves korig tart. 
Az írni-olvasni tudás a felnő#  lakosság köré-
ben kb. 50-54 %-os.

• Indiában a férfi ak születéskor várható élet-
tartama 63, a nőké 64 év. A népességnövekedés 
üteme az utóbbi évtizedben – az állami szüle-
tésszabályozási program hatására is – valame-
lyest lassult, de így is eléri az 1,51%-ot.

• Az indiaiak a Föld legnagyobb állatbarátai. 
Például a tehén melle#  az őz is teljesen tabu, 
leöléséért még börtönbüntetés is jár.

• Az összes GDP-jét tekintve a vásárlóerő pa-
ritás alapján India a világ ötödik legnagyobb 
gazdasága és a második leggyorsabban nö-
vekvő óriásgazdasága. Gazdasági növekedé-
se az elmúlt években Kínáét is túlszárnyalta. 
A XXI. század elejére tudományos (egyebek 
melle# ), űrkutatási, hírközlési és számítás-
technikai nagyhatalom le# . A külföldi befek-
tetők számára az ország elsőszámú célpon# á 
vált, India a nemzetközi gazdaság egyik meg-
határozó szereplőjévé nő# e ki magát.

• Az UNESCO Világörökségi Listáján igen 
sűrűn szerepelnek indiai értékek. A Manas 
vadvédelmi területet, valamint a Keoladeo, 
a Sundarban, a Nanda Devi és a Virágok 
Völgye nemzeti parkokat sorolták az em-
beriség legfontosabb tájvédelmi egységei 
közé. Az építe#  és műszaki környezetből 
még ennél is gazdagabb a felmutato#  örök-
ség. Az ajantai és az ellorai barlangtemplo-
mok; Agra erődje; a Tadzs Mahal (Agra); a 
konaraki Naptemplom; a Mahabalipuram 
és a Mahabodhi templomegyü# ese; Goa 
templomai és kolostorai; Khajuraho hindu 
és dzsaina templomegyü# ese;. a Hampi és a 
Pa# adakal műemlékegyü# es; a Fatehpur Sikri 
(a nagymogul városa); Elephanta sziklatemp-
loma; a thanjavuri Brihadisvara-templom; 
a Sanchiban található buddhista emlékek; 
Humayun császár síremléke (Delhi); Qutab 
Minar és építményei (mecsetek, síremlékek, 
Delhi); India hegyi vasútjai; Bhimbetka szik-
lamenedékei; a Champaner-Pavadagh régé-
szeti park és a Chhatrapati Shivaji pályaudvar 
hirdetik az indiai kultúra kitüntete#  szerepét 
a jegyzékben.


