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A 16. század közepén Magyarország és főként a Habsburg Birodalom védelme érdekében, egy új

török elleni védelmi rendszer kialakítására volt szükség. Az 1521.évi nándorfehérvári vereség és a 
mohácsi csata (1526) után ugyanis a török seregek akadálytalanul vonulhattak végső céljuk, Bécs 
felé. A védelmi rendszer kialakításakor új várak építésére nem volt sem elegendő idő, sem elegendő 
pénz, ezért elsősorban templomokat, kolostorokat, családi kastélyokat, udvarházakat erődítettek 
meg. Az Adriától az erdélyi végekig terjedő várrendszer egésze 1570-re, az ennek részét képező, a 
Balaton és a Dráva közti, várláncolat 1541-1556 között épült ki. E várláncolathoz tartozott a 
kéthelyi Fancsi-vár is.

Az épület, amit megerődítettek Fancsi Gáspár (régebbi névalakok: Fanch, Fanchy, Fánhy) veje 
által 1496-1501 között szilárd anyagból  épített kisebb kastélya, udvarháza lehetett.  A 
megerősítésre valószínű 1547-1555 között került sor, mert Nádasdy Tamás országos főkapitány 
1555-ös várjegyzékben, már mint castellum szerepel. A várak fenntartásáról egy ideig a saját 
birtokosaik gondoskodtak, innen a vár neve is. 1555-ben még Fancsi János és György 
magánkatonasága tartózkodott a várban, majd I. Ferdinánd (1526-1564) a Batthyányaknak 
adományozta, valószínűleg a vár fenntartása és irányítása érdekében. 1571-ben pedig enyingi Török
Istvánnak, a híres törökverő pápai várkapitánynak a birtoka lett a faluval együtt. 

A Fancsi-vár és a hasonló kis erődítések, önállóan nem voltak képesek a török feltartóztatására, 
de nem is ez volt a feladatuk. A Balaton délnyugati átkelője és Kanizsa közelében feküdt, itt látott el
figyelőszolgálatot. 
   Ismeretes, hogy Buda elfoglalása után a török számos nagy hadjáratot indított a királyi 
Magyarország ellen. Baranya, Tolna és Pest megye már az 1540-es években a török uralma alá 
került. 1566-ban elesett a kulcsfontosságú Szigetvár vára, valamint a Balaton és a Dráva között, 
több kisebb vár is. Kéthely legtovább maradt magyar kézen, majd elhagyták védői. Szigetvár eleste 
(1566) után, az akkor létrehozott Kanizsai főkapitányság irányítása alá került. 1567-ben a pozsonyi 
rendi országgyűlés elrendelte lovas katonasággal való ellátását. 1576-ban húsz gyalogos hajdú 
tartózkodott benne. 
   Az 1568-ban megkötött drinápolyi béke ellenére folytak a kisebb nagyobb török-magyar 
csatározások. Így fordulhatott elő, hogy békeidőben, 1586. szeptember 24-én a koppányi 
szandzsákbég „megvette volt”, azaz bevette a „kéthelyi kastélyt” és felégette a falut, valamint a 
közeli Hidvéget és Rajkot. Ez a támadás szolgáltatott okot a magyar összevont seregnek Koppány 
várának lerohanására, Ali bég elfogására 1587 telén.

A vár 17. századi történetét nem ismerjük. Kanizsa visszavételére 1690-ben került sor. Ebben az 
időszakban kerülhetett ki végleg Kéthely is a török fennhatóság alól.

A jelentősebb várakat a török kiűzése után I. Lipót (1657-1705) leromboltatta, a kisebbek sorsa 
is pusztulás lett. A Fancsi-vár magját adó egykori kastély építőanyagát az utókor felhasználhatta 
különböző építkezésekhez. A vár még ma is 3-5 méter mély és 8-12 m széles sáncai jelzik egykori 
létezését. Méreteit az 1980-as években Nováki Gyula és Sándorfi György rögzítette. E szerint a 
kéthelyi vár: 78x75 m, a várárkon belüli terület nagysága: 48x48 méter. 

A 19. században az egykori sáncokon alakította ki a kéthelyi zsidó közösség a temetőjét, 
amelynek síremlékei ma is itt állnak.
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