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A hangulat szabályzásáról. A homeosztatikus 
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Abstract What are the cognitive strategies that allow people to manage and maintain their 
daily mood fluctuations within reasonable limits? Despite intense recent interest in affective 
phenomena, spontaneous changes over time in mood effects have rarely been studied. These 
three experiments evaluated the temporal sequence of positivity and negativity in social 
responses by people who received an initial positive and negative mood induction. Following 
different mood manipulations, participants performed three kinds of serial social tasks: they 
generated person descriptions (Exp. 1), completed trait words (Exp. 2) or produced a series of 
self-descriptions (Exp. 3). Results were consistent with the operation of a spontaneous, 
homeostatic mood management mechanism, as initially mood-congruent responses were 
spontaneously reversed and replaced by mood-incongruent reactions over time. The 
implications of these results for recent affect-cognition theorizing, and for our understanding 
of people’s everyday mood management strategies are discussed.
Keywords: mood effects, mood manipulation, cognitive strategies, Affect Infusion Model.

Milyen kognitív mechanizmusok teszik lehetővé a hangulat 
automatikus kezelését és szabályozását? Pontosabban, létezik-e egy 
önjavító minta a szociális válaszokhoz kapcsolódó hangulati kongruenciák 
időbeni megváltozásában? Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt az 
érzelmekkel foglalkozó empirikus tanulmányok száma (Forgas, 2001), és 
fontos bizonyítékok támasztják alá a társas megítélésekben és 
viselkedésekben előforduló, a hangulattal kongruens, illetve az azzal 
inkongruens hatásokat (Bower, 1991; Forgas, 1995; 1998; 2001; Sedikides, 
1994). A szociális eseményekre való érzelmi reakciók szabályozásában az 
egyéni különbségek is lényeges szerepet játszanak (Mayer, 2001; Rusting, 
2001; Suls, 2001; Suls, Green és Hillis, 1998). Még mindig keveset tudunk 
azonban arról, hogy miként valósul meg a hangulat spontán változása, és 
kevés tanulmány foglalkozott az érzelmi reakciók időbeni változásaival. 

A szociális válaszokban megjelenő hangulati kongruenciákat illetve 
inkongruenciákat egymástól független folyamatokként határozták meg 
(Clark és Isen, 1982). Ezzel ellentétben, a jelen tanulmány álláspontja az, 
hogy az érzelmek beáramlásához (amelyek hangulati kongruenciát hoznak 
létre) illetve az érzelmi kontrollhoz (amelyek hangulati inkongruenciát 




