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A Zichy kúriát, mely Zichy Mihály festőművész 
szülőháza az 1790-es években kezdték építeni 
majd fokozatosan bővítették. Itt éltek Zichy Mihály 
szülei, a testvére, s miután a festő visszatért 
Oroszországból, már a négy gyermeke és a 
felesége is itt telepedett le. Főként nyáron laktak 
itt, télen a fővárosba költöztek. Akkoriban pezsgő 
élet folyt a településen és a birtokon. Cselédházak, 
istálló és kocsiszín épült a kúria mellé, külső és 
belső személyzet biztosította a család ellátását. 

A kiállítást 1979-ben nyitották meg, majd felújítva, átrendezve 1992-ben adta át Göncz Árpád 
köztársasági elnök. A gyűjtemény megőrzésében nagy szerepe volt Zichy Mihály leszármazottainak, 
köztük Csicsery-Rónay Istvánnak, a festőművész dédunokájának, aki most is nagyon sok időt tölt a 
házban, egy oldalsó szárnyban lakik.

A kiállítás előterében az egyik falat teljes egészében betölti az a térkép, melyen bejelölték azokat a 
városokat, ahol Zichy Mihály megfordult életében. Egy teremmel beljebb látható a művész bécsi és 
párizsi alkotásai. Amikor Zichy a walesi herceg meghívására Skóciába érkezik, elkészíti a híres 
Kard Tánc című rézkarcot. A szigetországban készített képeinek jelentős része most is az angol 
királyi múzeumban van. A rajzok a királynő nyári rezidenciájának ebédlőjében díszítik körben a 
falakat.
A múzeumban látható bútorok eredetiek, ezeket a Zichy-család menekítette meg a háború és a 
műgyűjtők elől. Különleges hangulatú az 1620-ban készült a halálfejes óraszekrény, a kidomborodó 
koponya az idő múlását jelzi. A családi szobában helyezték el a Zichyek címerét, s Mihály bölcsőjét 
is.
A 20 darabos ember tragédiájához készült illusztrációk, a kiadásra került könyvhöz készültek. 
További kiadványok illusztrációit is elvállalta, mint az Arany balladák, A hídavatás, az Ágnes 
asszony, A tetemre hívás, A walesi bárdok, illetve 21 Faust kép, amit szintén megrendelésre 
készített. A vitrinekben vannak újabb és régebbi kiadások is. Sok illusztrációt készített az orosz 
klasszikusok műveihez - Lermontov, Puskin, Gogol - ezek egy része látható itt is.

A családi könyvtárszoba 4000 kötetes, ennek a legnagyobb része német és latin nyelvű.
Néhány ülőgarnitúra, egy tajtékpipakészlet, s egy 300 éves asztal díszíti a termet.

A műterembe érve láthatjuk Zichy életének kiemelkedő alkotásait. Az itt lévő bútorok mind a 
szentpétervári lakásából kerültek ide. Mint a kézi faragású tikfából készített indiai garnitúra is. 
Abban az időben jelent meg Zola Nanája is. Természetesen Zichy is elképzelte a könyv 
főszereplőjét. De mivel a kötet is botrányos volt, Zichyt a bécsi kiállításra nem engedték be. Ekkor 
festette hozzá a két oldalképet, a Csábítás, vagy a daloló szirén és a Bűnhődés és az áldozat címűt.

A világhírű festőművész munkásságának és gyűjteményének megőrzése érdekében létrehozott 
Zichy Mihály alapítvány számlaszáma: 117 43 112 200 200-48
Az épületen belül nem engedélyezett a fényképezés, néhány belső kép látható a 
http://www.zalafalu.hu/?page=23 oldalon.
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