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Összes érzelmünk testünk laboratóriumában 
készül, ami az agy hipotalamuszában 

rejtőzik. Az itt termelt hormonok, 
neurotranszmitterek és neuromodulátorok 
is felelnek szervezetünk működéséért, ám 

közülük csak négy befolyásolja erőteljesen 
boldogságérzetünket. 

Melyek ezek, és milyen hatással 
bírnak viselkedésünkre? Alul- 
vagy túltermelődésük esetén 
milyen hátrányokat tapasztal-
hatunk? 

 A hormonrendszer ujjlenyomatai
A hormonok olyan molekulák, hírvivő anyagok, 
amelyek szervezetünk működését szabályozzák. 
Előállításuk sejtekben, szervekben történik, leg-
főképpen a  hipotalamuszban és a  hozzátarto-
zó agyalapi mirigyben. A  hipotalamusz súlya 
mindössze 4 gramm, és kisebb, mint kisujjunk 

utolsó perce. Az agyalapi mirigy ennél is kisebb, 
csupán 0,5 gramm, mégis szervezetünk kulcs-
fontosságú hormonjait szabadítja fel. A hipota-
lamusz hormonokat juttat a véráramba, ezeknek 
egy része az  agyalapi mirigyet utasítja további 
hormonok felszabadítására, melyek elvándorol-
nak olyan távol eső sejtekhez, amelyek rendel-
keznek az  adott hormon receptorával. Vagyis 
képesek ott megkötődni, és válaszreakciót tud-
nak kiváltani. A hipotalamusz számos idegi ösz-
szeköttetéssel rendelkezik, ennélfogva jelentős 
hatással bír rá minden, ami a környezetünkben 
történik, és az is, ami az agyunkban zajlik érzel-

mi és tudati folyamatok szintjén. Mivel a hipota-
lamusz felel hormonháztartásunk egy részéért, 
ennélfogva rögtön láthatjuk is a  kapcsolatot, 
hogyan hatnak érzelmeink a  hormonokra, és 
hormonjaink az érzelmeinkre. 
Friss kutatások alapján szervezetünkben fel-
tételezhetően több mint 70 hormon található, 
amelyek a  viselkedés és a  személyiség csendes 
mozgatórugói, számos más olyan funkció mel-
lett, melyek során molekuláris ujjlenyomataikat 
hagyják napi fiziológiás folyamatainkon, mint 
pl. az étvágy, a fertőzésekre adott válaszreakció 
vagy a testhőmérséklet megemelkedése. 

 Neurotranszmitterek és neuromodulátorok
Meg kell különböztetnünk azonban a hormono-
kat a neurotranszmitterektől és a neuromodulá-
toroktól. Tulajdonképpen a köznyelvben mind-
egyiket hormonnak nevezzük, és a  valóságban 
is ugyanazokról a molekuláról van szó, azonban 
egészen más hatást fejtenek ki a  szervezetben. 
Ugyanaz a  molekula, ha agyunkban helyezke-
dik el, hatással lesz a  viselkedésünkre, míg vé-
rünkbe kerülve például a  simaizmainkra lesz 
befolyással. Az  agyban lévő ezen molekulákat 
inkább neurotranszmittereknek és neuromo-
dulátoroknak nevezzük. A neurotranszmitterek 
ingerületátvivő anyagok, melyek a  szinapszi-
sokon keresztül pontos adagokban érkeznek 
a célsejtekhez, míg a neuromodulátorok inkább 
háttér-molekulákként funkcionálnak, ingerü-
letátvitelt módosító anyagokként.
Évtizedes biológiai és pszichológiai kutatások 
kimutatták, hogy ezek bizonyos hormonokkal 
együtt meghatározott tulajdonságokhoz, érzel-
mekhez és viselkedésekhez kapcsolódnak, így 
szerepet játszanak többek között a  nagylelkű-
ségben, a  vonzalomban, a  függőségek kialaku-
lásában és alapvető boldogságérzetünkben. De 
vajon melyik négy neurokémiai anyag bír a leg-
nagyobb befolyással?

 A kötődés hormonja
Az oxitocin neurotranszmitterként és neuro-
modulátorként is működik az  agyban. A  köz-
nyelvben a szeretet vagy kötődés hormonjának 
is nevezik, ám egyes vélemények szerint hozzá 
köthető az előítéletesség is. 
Az oxitocin kulcsfontosságú a romantikus kap-
csolatokban, a  személyes vonzalom kialakulá-
sában és a  szexuális izgalom létrejöttében is, 
hiszen fizikai kontaktus, ölelés és szexuális sti-
muláció hatására szabadul fel, általa okoz pél-
dául az orgazmus euforikus élményt. Az oxito-
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cin másik fontos szerepe a  szüléshez és az  azt 
megelőző vajúdáshoz köthető, melynek so-
rán a  simaizom-összehúzódás serkenté-
sével megindítja a szülést. Az újszülött 
érkeztével még mindig jelentős sze-
repe van, hiszen az  oxitocin hatásá-
ra indul el a tejkilövellés és lesz képes 
az anya a szoptatásra. Ez egy rendkí-
vül fontos időszak a  szülő-gyermek 
közötti korai kötődés és bizalom ki-
alakulásában, amely a csecsemő egész 
további életére és kapcsolati minőségé-
re hatással lesz.
Az oxitocin azonban nem csak a  legszoro-
sabb kapcsolatainkban játszik szerepet. Részt 

vesz a  szocializációban és a  tágabb társadalmi 
megismerésben is, ösztönözheti a  proszociális 
(azaz másokat előtérbe helyező, segítői) visel-
kedés kialakulását. Megfigyelhetjük azonban 
egy sötétebb oldalát is: kiválthat agressziót és 
előítéletességet – mindezt a  „csoporton” (csa-
ládunkon, barátainkon, nemzetségünkön) kí-
vüli tagok felé. Az ilyen viselkedés valószínűleg 
a  csoporton belüli jólétet helyezi előtérbe, így 
tovább erősíti annak kötelékeit.

 Fajfenntartás és jó közérzet
A dopamint az agy szabadítja fel olyan jutalma-
zó tevékenységek során, mint az étkezés, a szex 
és a  testmozgás, hozzájárulva az  öröm, elége-
dettség, izgatottság és eufória érzéséhez szer-
vezetünk jutalmazási rendszerének részeként. 
Ez azt jelenti, hogy mivel hatására jutalomnak 
éljük meg a  fenti példákat, újra és újra szeret-
nénk azokat megismételni, átélni. Így biztosítja 
szervezetünk evolúciós szempontból, hogy táp-
láljuk a  testünket, és hogy szaporodjunk, azaz 
végső soron a faj fennmaradjon. Ezeket jutalom-
keresési hurkoknak nevezzük, hiszen az embe-
rek újra és újra megismétlik a  kellemes tevé-
kenységeket. A dopamin számos más területen 
is tetten érhető, gondoljunk csak az Instagram- 
és Facebook-posztjainkra érkező lájkok gyako-
ri ellenőrzésére. „A jó közérzet hormonjaként” 
ismert fontos neurokémiai anyag hozzájárul 
az  örömérzethez, javítja a  hangulatot, a  moti-
vációt és a figyelmet, valamint segít szabályoz-
ni a mozgást, a tanulást és az érzelmi reakciókat. 
Ezek mellett kulcsszerepet játszik a tanulásban 
és a figyelemben is. A dopamin kíváncsivá tesz 
az új ötletek iránt, és elősegíti az információke-
resést, ehhez mérten növeli általános izgalmi 
szintünket és célirányos viselkedésünket is. 
Laboratóriumi körülmények között patká-
nyokkal végzett kísérletek során arra a felfede-

zésre jutottak, hogy a  kis állat újra és újra 
megnyomja az előtte lévő pedált, amikor 

rájön, hogy cserébe ételt kap. Nincs ez 
másképp az  embereknél sem, hiszen 

ez az oka annak, hogy egynél több sü-
teményért nyúlunk a vasárnapi ebéd 
után, vagy maratoni sorozatnézésbe 
kezdünk a  Netflixen akár irracioná-
lis időpontokban is, amikor már rég 

pihennünk kellene. Mindennek vi-
szont lehet egy veszélyesebb oldala is, 

ami a  függőségek kialakulásához vezet-
het. A  kábítószer-használók körében csök-

ken az  agyban található dopaminreceptorok 

száma, így a korábban jutalmat okozó tevékeny-
ségek már nem lesznek kielégítők, ehelyett 
a drog válik a dopaminfel szabadulás kizá-
rólagos kiváltójává, ezért éreznek folya-
matos sóvárgást a pótlására.

 Van, ami lassítja az öregedést?
A β-endorfin termelése és kibocsáj-
tása szintén a  hipotalamuszhoz és 
az  agyalapi mirigyhez köthető, és 
rendkívül komoly szerepet lát el, mi-
vel nagyban befolyásolja idegrendsze-
rünk hatékony működését, erősíti im-
munrendszerünket, és lassítja az öregedést. 
A β-endorfin hormon az endorfinok gyűjtőne-
ve alatt szerepel, ami olyan neurotranszmitte-
reket foglal magába, amelyek a  szervezetet érő 
fájdalom esetén termelődnek, annak csillapítá-
sára szolgálnak, és jó közérzetet teremtenek ál-
tala. Mindezt úgy, hogy megakadályozzák azok-
nak az ingerületeknek a továbbvitelét, amelyek 
a fájdalmat jeleznék a szervezetünkben. A β-en-
dorfin egyfajta blokkot képez, például a szülési 
fájdalmak enyhítésére, amikor nagyobb meny-
nyiségben szabadul fel az  agyban. Hiányában 
gyakran lehetünk levertek, és érzékenyebbek 
a stresszre. A jó hír az, hogy bizonyos tevékeny-
ségekkel megemelhetjük az  endorfinszintet, 
hozzájárulva jobb közérzetünkhöz és boldog-
ságérzetünkhöz. Elérhetjük ezt rendszeres test-
mozgással, kreatív tevékenységekkel, szexszel, 
csokoládémajszolással, meditációval, sok neve-
téssel, és ha minél több időt töltünk a szabad ég 
alatt, napsütésben. 

 Hangulat kérdése…
A szerotonin az  egyik fő neurotranszmitterünk 
a központi idegrendszerben, amely hatással van 
betegségeinkre, étvágyunkra, libidónkra, társas 
viselkedésünk szabályozására, figyelmünkre, iz-
galmi állapotunkra és a NREM (azaz szemmozgás 
nélküli) fázisban történő alvásunkra. A dopamin 
mellett nagyban tőle is függ a hangulatunk. Ha 
a szerotoninszintünk csökken, ez összefüggésbe 
hozható a szorongás és depresszió megjelenésé-
vel, legrosszabb esetben pedig az  öngyilkosság-
gal. Ezért számos antidepresszáns létezik, ame-
lyek megemelik agyunk szerotoninszintjét, ezzel 
segítve a  depressziós kliensek mindennapjait. 
A gyógyszeres kezelés mellett azonban léteznek 
természetes módszerek is: a sokszor említett test-
mozgás, a gyors gyaloglás vagy a tánc.
Láthatjuk tehát, hogy a  hipotalamusz által 
felszabadított hormonok, neurotranszmit-

tereink és neuromodulátoraink mint látha-
tatlan karmesterek hogyan irányítják vi-

selkedésünket, szervezetünket, miként 
hálózzák be életünket, mindennapja-

inkat. Hatással vannak vonzalma-
inkra, kötődéseinkre, vágyainkra, 
függőségeinkre, kiválthatnak be-
lőlünk gondoskodást, bizalmat, és 
alapvetően befolyásolják a boldog-
ságérzetünket.
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