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A jelen kurzus az Amerikai Álom létrejöttének és megkérdőjelezésének irodalmi
leképeződéseit vizsgálja. Az álom, melyet W. Wilson fogalmazásában a bármely állampolgár
jobb, gazdagabb és boldogabb életének reménye keltett életre, a legfontosabb amerikai
nemzeti érdem, melyet az amerikaiak maguk és a világ jólétének érdekében követnek nap
mint nap. Az álomhoz kapcsolódó amerikai irodalom a romantikus nacionalista,
transcendentalista, vagy később a realista és posztmodern áramlatok folyamán megismerteti
velünk az álom kialakulását és problematikussá válását a különböző társadalmi események
tükrében, bemutatva az amerikaiak hitét a demokráciában, haladásban és
esélyegyenlőségben, melyet az emigránsok is többnyire osztanak. De vajon lehetséges-e
tökéletes demokrácia? Efelé halad-e ma az USA? Működik-e az álom, mint iránymutató
eszme, vagy inkább csak egy a maga megvalósíthatatlanságával és talmi voltával frusztráló
szellemi tényezője a mindennapoknak? Jefferson, Hawthorne, Emerson, Whitman,
Steinbeck, Fitzgerald, Miller, Albee, Kesey, DeLillo és a kisebbségi írók műveit olvasva a
hallgatók megérthetik az amerikai kultúra egyik legfontosabb jellegzetességét.
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