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Abstract: The paper begins with a brief discussion of historical ideas about the relationship 
between affect, thinking and behavior, and early psychological explanations based on 
psychodynamic or conditioning theories will be considered. Next, contemporary affect-
cognition theories will be reviewed, and a multi-process approach to explaining the existing 
evidence will be outlined. In the second half of the paper our recent empirical research 
demonstrating the systematic influence of affective states on a variety of interactive behaviors 
will be reviewed. These experiments show that affect can significantly influence the way people 
interact with each other, the way they formulate and respond to interpersonal requests, the way 
they plan and execute bargaining and negotiating strategies, and the way they produce and use 
persuasive messages. Throughout, an integrative explanation of these findings will be 
advocated emphasizing the role of different information processing strategies in moderating 
these effects. 
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Bevezetés

Kellemes nyári nap van, kitűnő a hangulatod, és éppen azt fontolgatod, 
hogy fizetésemelést kérsz a főnöködtől. Mit fogsz mondani? Hogyan 
fogalmazod meg a kérésedet, milyen típusú tárgyalási stratégiákhoz 
folyamodsz célod elérése érdekében? Általánosabban fogalmazva: miként 
befolyásolja a pillanatnyi hangulat azokat a személyközi stratégiákat, 
amelyeket az emberek társas érintkezéseik során alkalmaznak.

Tanulmányunk az érzelmi állapotoknak a stratégiai társas helyzetekben 
megmutatkozó gondolkodás- és cselekvésmódokban betöltött szerepét 
tárja fel. Jóllehet intuitív módon sokan felismerik azt, hogy érzelmeink 
jelentősen befolyásolhatják gondolatainkat, ítéleteinket és személyközi 
viselkedésünket, aligha értjük meg tökéletesen, hogy miért és hogyan is 
valósul meg ez a hatás.

Számos újnak számító tanulmány talált bizonyítékot arra, hogy az 
érzelmek fontos szerepet játszanak a szociális megismerésben és a társas 
ítéletekben (Baron, 1987; Forgas, 2000a; Martin és Clore, 2001; Sedikides, 
1995; Sinclair és Marc, 1995; Zajonc, 2000). Ennek ellenére, talán a 
segítségnyújtás és altruizmus vizsgálatának kivételével (Salovey és 




