
Mardi- ja kadripäeva ning hingedeaja kombestik Mulgimaal 
 

Koostas: Kaja Allilender 
MARDIPÄEV 
Mardipäev on tänini elav rahvakalendri tähtpäev. Eeskätt teame seda mardisantide ehk 
martide ringijooksmise tõttu. Varem on see olnud päev, mil tuli mõistatada ja mida peeti 
hingedeajaga kokkukuuluvaks – hinged tulid koju, mardipäev lõpetas hingedeaja. Pika 
traditsioonis püsimise jooksul on mardikombestik palju muutunud ja sulatanud endasse 
mitmeid uusi jooni. (Berta). 
 
Hingedeaja tõttu kehtis rida töökeelde - eeskätt lina ja villaga seotud naistetööd, 
kolistamine, et mitte häirida hingede rahu.  
 
Pärast hingedepäeva (2. novembril) tuleb mardipäev (10. novembril), vanade eestlaste 
mardusepäev, millega lõppes muistsel ajal mihklipäevast siiani kestnud marraskuu ehk 
surnuile pühendatud aeg.  
Soomes nimetatakse novembrit marraskuuks ehk surnutekuuks ja samatähenduslik on ka 
meie hingekuu või kooljakuu, mis tähistab aga hoopiski oktoobrit. 
 
Katoliku usu tulekuga hakati mardusepäeval pühitsema Tours’i piiskopi Martinuse 
surmapäeva ja päeva ennast nimetama mardipäevaks. Hiljem luges luteri kirik selle päeva 
Martin Lutheri sünnipäevaks. Vanade eestlaste kombed ja tõekspidamised peeti paganluseks 
ja need asendusid pikkamööda Saksamaalt sissetoodud traditsioonidega. Kuid rahvalik tuum 
ja põhi jäid püsima. 
Ühtlasi oli muistne mardusepäev, nüüd juba mardipäev, sügisese lõikuspeo jätk, mis ajaks 
välistööd oli lõpetatud ja mindi üle talvistele töödele.  
 
Mardipäev oli peamiselt meestepüha. Usuti, et mardiõhtu pühitsemine toob õnnistust 
põldudele. Veel 20. sajandi alguses jooksid marti pigem noormehed ja selletõttu on püha 
seostatud näiteks noorte meeste initsiatsiooniga ehk vastuvõtuga meeste kogukonda. 
Tüüpilised olid tumedasse riietatud mardid, kelle tulek tõi kaasa viljaõnne.  
 
Mardipäevast algasid tubased tööd ja talveaeg. 
 
Toit 
Valmistati erilisi pühadetoite. Mardipäevaks pruuliti õlut ja küpsetati odrakaraskit, et talu 
söögilaud oleks pühapäevasem.  
Sümboolne toit oli mardihani või muu linnu liha, eeskätt on tapetud kukkesid ja kanu. 
Kukeliha söömine arvati kindlustavat hobuseõnne. Söödi ka sea- või lambaliha. 
 
Mardipäeva seost hingedeajaga on mõnes teates otse rõhutatud – ja nimelt ühiste toitude 
esiletoomisega, mille hulgas on ka käkid (Trv). Ühist leidub enim just mardisantidele jagatava 
osas.  
Kuke või kana tapmine ja ohvriliha söömine hobusetallis – sööjateks olid ainult mehed – on 
Mulgimaaga piirduv traditsioon, millel on muidugi oma välisparalleelid (Salve 1987). 
  
    



 
Kaart 1: Käkkide ja vorstide tegemise komme martidele 
 
Hingede kostitamiseks tapeti Mulgimaal ka kodulinde. Seetõttu pole eriti üllatav, kuid on 
siiski rõhutamisväärne asjaolu, et mitme Halliste kihelkonnast pärineva teate kohaselt olid 
kanad-kuked seal ka anneteks mardisantidele. Üksikuid samasisulisi teateid on muudestki 
mulgimurdelistest kihelkondadest ja Lõuna-Eestist laiemalt.  
 

 
Kaart 2: Lihatoidud hingedele ja martidele, kukk-kana martidele. 
 
Ilmaennustamine 
Mardipäeva lumi toob hea vilja - aasta ja kasvatab palju õunu. Kui mardipäeval oli vihmane ja 
udune, pidi tulema pehme talv suure lumega, suvi aga vilu ja vihmane. Oli aga mardipäeval 
ilus ilm, siis pidi ka suvi tulema ilus ja andma korraliku heina- ja vilja-aasta. Öeldi veel: 
mardipäeva külm toob külmad jõulud, mardisula aga sopased jõulud. Mida Mart külmetab, 
seda Kadri leotab lahti. 
 
Kombestik 
Mardijooks on vana rahvusvaheline komme, mis pärineb keskaegsest andidekorjamisest 
kloostritele. See komme tuli keskaja lõpul sakslaste kaudu ka Eestisse. Meil korjasid 
mardisandid, nagu rahvas neid tavaliselt nimetas, ande mitte kloostrile ega kirikule, vaid 
endale, millest valmistati kohalikus külakõrtsis või mõnes talus omavaheline lõbus 
koosviibimine mardipäeva õhtul. 



Mardilaupäeval lõpetati töö varakult, koristati tuba ja seati kõik maja asjad korda ning jäädi 
marte ootama.  
 
Martidel olid seljas musta või tumedat värvi rõivad või pahupidi pööratud kasukad. Kasutati 
igasuguseid käepäraseid vahendeid, nagu takkusid, millest tehti habe ja juuksed, tohtu, 
sammalt, oksi jm, millest sai valmistada maski või mida sai kasutada kostüümi juures, samuti 
vatti ja riideribasid. Maskid olid enamasti mõeldud näo varjamiseks ja seetõttu rohmakad 
ning koledad. Oluline oli varjata nägu ja muuta end täiesti tundmatuks. Ka seos 
tagasipöörduvate esivanemate hingedega tingis riietuse ja maskide valiku. Karvaseid rõivaid 
on usundi-uurijad seostanud viljakusega, eeskätt on meil teateid, et karvaste santide puhul 
on oodata head lambaõnne. 
 
Mardirituaalil oli üsna kindel ülesehitus, ehkki erinevaid osi võidi esitada pikemalt ja 
lühemalt.  
Taive Särg: Sanditamislauludeks nimetatakse pikemat laulude tsükkel, mille saatel mardi- või 
kadrisandid külastasid iga peret. Tsükli osad keskendusid tegevuse olulistele punktidele: 
laulmine väljas ja sisse palumine, teretamine, õnnistamine, tantsimine, ketrajasandi laul, 
andide palumine, tänamine ja soovimine. Kogu tseremoonia kulges tavaliselt kindlas 
järjekorras üsna kiires tempos. Kui pererahvas sante sisse ei lasknud, siis ka sajatati. 
Sajatused on tavaliselt rütmilised lugemised või üksikud laused. 
Sanditamislaule lauldi sageli üheskoos ilma eeslauljata.  
 
Mulgimaa vanemad viisid on kitsa heliulatusega ja üherealised, igale reale järgneb lühike 
refrään (märti, kadri). 
http://www.folklore.ee/Berta/mardikadrilaulud-mulgi.php 
 
Mulgimaa uuemad viisid on kaherealised, seal kasutatakse erinevaid pikki refrääne. Need on 
sageli spetsiaalviisid, mida lauldakse ainult sanditamislauludega. Viisid on mažoorse 
iseloomuga, tavaliselt oktavi ulatusega ning moodustavad koos 2-sõnalise või pikema 
refrääniga 4-osalise vormi. Mitmete tunnuste poolest meenutavad nad uuemate riimiliste 
salmilaulude viise ning on kasutusel rohkem kadri- kui mardilauludega. 
 
Mardirituaali juurde kuulus veel tammumine, rohmakas tantsimine ja ülespoole hüppamine, 
mida on samuti seostatud viljakuse taotlemisega. Igasugune üles upitamine, üles hüppamine 
ja tõstmine kriitilisel ajal või rituaali käigus taotles suuremaks ja pikemaks sirgumist. 
 
Martidel ja kadridel olid alati ka vitsad kaasas, millega pererahvale löödi tervist, kuid ka 
nuheldi neid, kes olid olnud laisad: lapsi, kes lugeda ei osanud, tüdrukuid, kellel käsitöid oli 
vähe ette näidata, ninakaid. Usundilooliselt on mardi- ja kadrivitsa seostatud eluvitsaga, 
mistõttu see võis olla murtud üksnes osa puude küljest - nimelt mõned puud panid inimese 
ja looma hoopis kiduma, üksnes kask andis igal juhul tervist.  
 
Tihti kuulus seltskonda pillimees ja häid lauljaid, sest mardi-kadrikombestikus on laulul 
täiesti eriline roll. Kuni viimaste aastateni on mardid visanud tuppa viljaõnne, s.t visanud 
peoga toapõrandale viljateri, herneid, tangu või kruupe, soovides viljaõnnele jätku. 
 
 

http://www.folklore.ee/Berta/mardikadrilaulud-mulgi.php


KADRIPÄEV 
 
Kadripäev, nagu mardipäevgi, tähistab talve saabumist ja palju on ühist ka nende kahe päeva 
kommetes – mõlema juurde kuulub sanditamine ja rohkete laulude saatel andide kogumine, 
samuti pärastine pidu, kus noored lõbutsevad ja ühiselt kogutud saaki söövad.  
 
Rahvasuus armastatakse neid kaht tähtpäeva vastandpaarina võtta: mardipäev on meeste 
püha, kadripäev on naiste püha, mart põllu kaitsja, kadri karja kaitsja, mardid on mehed, 
kadrid on naised, mardid on mustad ja koledad, kadrid on valged ja ilusad.  
 
Halliste kihelkonna Kadrilaul 
  
Laske sisse kadrisandi, kadri, 
kadril küütse külmetava, kadri, 
varbaotsa valutava, kadri. 
Laske sisse kadrisandi, kadri. 
Egas mi, sandi, siist ei ole, kadri, 
mi ole sandi kauõst tullu, kadri. 
Mi ei ole nälläsandi, kadri, 
mi ole eesti nallasandi, kadri. 
Läbi suu ja läbi raba, kadri, 
läbi pika pilliruu, kadri. 
Pilliruug see pistse silmä, kadri, 
kanarbik võtt viisupaila, kadri. 
Perenainõ tsirgukõnõ, kadri, 
tulõ üles istmõ päält, kadri, 
võta peoga pirdõ parsilt, kadri, 
joosõ allalauda poolõ, kadri. 
Lehm om tillu täku toonu, kadri, 
hobu härgavasika, kadri, 
lammas laudan mune lõi, kadri, 
kana paari poigõ tõi, kadri. 
Härja haukva, hanna sällän, kadri, 
peni kündvä persiküllö, kadri. 
Siin om täämbä härgä tapet, kadri, 
härjä sarvõ saina pääl, kadri, 
härjä händ om aia vahel, kadri, 
kopsu, massa keresel, kadri. 
Mi ei taha tsialiham kadri, 
mi taha puhast pulliliha, kadri. 
Laskõ sisse kadrisandim kadri, 
kadril küütse külmetava, kadri, 
varbaotsa valutava, kadri, 
laske sisse kadrisandi, kadri. 
 
Laulud ja kogu kadrirituaal sarnaneb mardipäeva omaga, samuti õnnistamissõnad ja 
manamised, mida kadrid pererahvale lausuvad. Siiski on neiski tavades toimunud mitmeid 



muutusi. Näiteks palusid 19. sajandi kadrid rohkem villu jm näputööks vajalikku, vähem 
toiduaineid. 
 
Kadrisandid on läbi aegade kandnud valgeid ja ilusaid rõivaid, soole vaatamata on riietutud 
eeskätt naisteks. Maskid ei ole olnud reeglina jõulised ega koledad, vaid eeskätt nägu 
varjavad . Pererahvas omakorda püüdis igati mõistatada, kes neile saabusid. 
Ka seos tagasipöörduvate esivanemate hingedega tingis riietuse ja maskide valiku. Enamasti 
oli kogu kadride riietus (sukad, kleidid, sallid, kübarad, kindad) nagu juba mainitud, valget 
värvi.  20. sajandil ilustatud rohkete lintide, lehvide, litrite, helmestega, tihti kasutati näo 
varjamiseks kardinat või loori. Valmistati ka kunstpatse, varem linast, hiljem vatist, riidest ja 
muust käepärasest. Näo maskiga varjamise asemel seda värvima. Kuid näo varjamine on 
muutunud teisejärgulisemaks, nii et sageli värvitakse põgusalt või üksnes meigitakse 
tugevamate värvidega. 
 
Kadrisantide pillimäng, laulud ja vigurid ei ole siiski olnud nii kärarikkad kui martide omad.  
 
Kindlasti kuulusid aga tsüklisse mõistatuste esitamine, 19. sajandil ja 20. sajandi algupoole 
laste ja noorte lugemisoskuse ning tüdrukute käsitööde kontrollimine. Tavaline oli rituaalne 
viljakusmaagiline kusemise imiteerimine või vee pritsimine pererahvale nagu ka okstega 
peksmine tervise ja edu tagamiseks. Lauldi, sooviti karjaõnne ja koguti andisid. 
 
Toit: Tangupuder ja kadrikahi 
Traditdiooniline oli tangupuder, mida viidi ka naabritele. Kiisel, lambaliha tangupudruga, 
soolaga keedetud herned ja oad, kama või kamapallid. Oluline oli kadriõlu, vana nimetusega 
kadrikahi.  
Kahjaks nimetati igasugust ohvrijooki, nii et selle põhjal võiks see viidata kaua tähtsaks 
peetud pühale. 
Kahi on peamiselt spetsiaalne ohvriõlu, mida valmistati ja ohverdati erilistel kalendripühadel, 
nagu jaanipäeval (jaanikahi), mardi- ja kadripäeval (pakuti sanditajatele, nimetuseks 
mardikahi, kadrikahi), jõulude ajal; lapse sünni puhul, pulmades (õllest ja meest valmistaud 
magekahi). Kahi kuulus ka näiteks karjase kauplemise juurde – karjakahja pakkus 
peremeestele ja -naistele aga hoopis karjus. 
 
Ilmaennustused 
Kui kadripäeval on sula, siis tähendab, et andresepäeval (30. november) on külm. 
Kui kadripäeval tuuled ja tormid, siis jõuludeks toob ilusa ilma. 
Kui kadripäeval külmetab või lumi on maas, hanged aia ääres, siis tuleval aastal oodata head 
viljasaaki. 
Kui kadripäeva ja jõulude vahel on rohkelt härmatist, siis tuleval aastal on rukkilõikuse ajal 
ilusad ilmad. 
Kadripäeval pidavat talvetaat viskama külma kivi merre ja sooja kivi allikasse. 
Kadripäeval läheb sügis üle talveks. 
Kadri vesistab ja sulatab selle, mis Andres (andresepäev, 30. november) külmaks teeb. 
Selline, nagu on ilm kadripäeval, on ta arvatavasti ka küünlapäeval (2. veebruar). 
 
Muud ended ja kombed 
Kadripäeval ei tohtinud kedrata, õmmelda, kududa, lambaid niita, metsloomi küttida. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Andresep%C3%A4ev
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%BCnlap%C3%A4ev


Kui kadripäeval tuleb võõras meesterahvas majja, siis lambad toovad oinaid, kui 
naisterahvas, siis uted. 
Kadripäeval ei tohtinud kanasuppi keeta, siis kanad söövad kapsad ära. 
 
HINGEDEAEG JA HINGESANDID 
 
Hingedeaeg on sügisene periood eesti rahvakalendris, mil austati ja oodati koju surnud 
esivanemate hingi. Surnute mälestamine sügisel kuulub meie vanimate pühade hulka.  
 Surnute ja esivanemate mälestamise aeg on oktoobris (kooljakuu) kui ka novembris 
(soomes- marraskuu), enim aeg mihklist mardini.  2. novembril üle maailma erinevas vormis 
tähistatav hingedepäev jääb Eesti rahvakalendris suurema hingedeaja sisse.  
 
Esivanemate hingedele köeti sauna ja kaeti laud. Kadunukesed tulid kodu kaema, neile jäeti söök 

ööseks lauale. Peale söömaaega saadeti hinged jälle ära, paludes õnnistust pere ettevõtmistele.  
 
Muistsel hingedeajal kehtis üldiselt vaikusenõue. Välditi mürarikkaid töid ja talitusi, 
põrandale pandi õled (et sammud ei kajaks) ja vali jutt ning naer ei olnud tavaks. Õhtuti istuti 
koos, mõistatati ja kõneldi vanu lugusid ning peeti videvikku. Tööd ei tehtuid. Üldine oli 
arvamus, et esivanemate hinged külastavad sel ajal kodu. Laulude asemel olid üldisemalt 
levinud kõnelised pöördumised hingede poole, otsekui suunamaks külaliste tegevust ning ka 
soovid, et hinged edaspidi põldu ja karja hoiaksid. 
 
Võrreldes mardi- ja kadrisantidega on sanditamiskombestikus haruldasemad hingesandid, 
rahvapärase nimetusega hinged, kes olid tuntud peamiselt Mulgimaal. 19. sajandil ja 20. 
sajandi alguses on Mulgimaal käidud õhtuti valgesse rõivastatult vaikselt akende taga või 
perest peresse. Hingesandid olid enamasti tüdrukud või naised. Hingesandid jooksid 
neljapäeva ja laupäeva õhtul, hilisemal ajal lisandus ka pühapäeva õhtu. 
 
Andeid nad ei palunud, kuid neile anti igasugust surnute mälestamise juurde kuuluvat toitu: 
käkke, pähkleid, herneid, ube. 
 
Viisiga hingesantide laule on teada vähe. Refrääniks on uu-uu-uu, mis meenutab hauatagust 
häälitsust, kõla ja struktuuri poolest ka slaavi tavandilaulude huikerefrääne (g)u-u-u. 
Viiside poolest sarnanevad hingesantide laulud üldiselt Mulgimaa vanemate kalendrilaulu 
viisidega, kuid viisikujud kalduvad kesksest traditsioonist kõrvale. 
 
Hingesandi laul Karksi kandist 
 
Laske sisse hengekeise,  
refr.: Uu-uu-uu!  
hengel aega natukeine!  
Täna õhtu kell kakstõisku peame olema kabeli juures,  
Kellä-Ritsu käsu pääle.  
Andke hingel käkikesta,  
ärge viitke hinge aega,  
hing ei taha tallekesta! 
 Paistu. ERA II 78, 379 (22). 1935. 
  

http://www.folklore.ee/Berta/muusika/M2-0431--b.mp3


Henge omma siiä jõudan,  
andke hengel käkikesta,  
henge’i taha tallekesta!  
Ärge viitke henge aiga,  
henge aig om üürikene.  
Andke hengel, mis te annad,  
kella katetõisku ajas peame kabelisse jõudma –  
Kellä-Ritsu käsu pääle kabelisse kokku jõudma.  
Paistu. E StK 10, 449 (1). 1921. 
 
Laulutekstid olid lühikesed ja pigem naljatlevad, neis mainitakse Paistu kabelivahti Kella-
Ritsu (Taive Särg). Nagu mäletavad kohalikud elanikud, olevat ta surnud 19. sajandi lõpul.  
Karksi hingesandilaulude teadjad on sündinud aastail 1883-1893, nii võib olla tegemist 
lauludega, mis olid tuntud küllaltki lühikese perioodi jooksul. 
 
Hingedeaja toit 
Tava kohaselt tapetakse hingede tulemise päeval loom. Mõnel pool kana või kukk, mõnel 
pool jälle tall või põrsas. Värskest lihast valmistatakse road, millega kostitatakse surnud 
omakseid. Seejuures tuleks pakkuda kõike paremat, mis majapidamises on. 
 
Tavakohased hingedepäeva toidud olid veel rammus leemesupp, verikäkid, tangupudru, 
kohupiim, koorimata piim ehk talupiim, õlu ja leib.  
 
„Sis viiti ingedele süvvä. Ingedepäe olli kohe kats nädalt pääle mihklepäevä. Kanu ja kukka 
tapeti ja limbisuppi tetti ja viiti üles tare otsa pääle, et tulge nüid kik sugulase, sõbrakese, 
õekse ja vennakse otsma. Ku inge jälle ärä lätsive, sis tapeti lammas ja tetti verikäkki ja viiti 
neile jälle seda.“ Viljandi. 
 
Hingedeaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära. Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, 
naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd nagu puude lõhkumine. Samuti olid 
keelatud villa ja lõngaga seotud tööd. 
 
Päewaleht, nr. 289, 20 oktoober 1934  
 
...Hingede aeg. See on harras ja pühalik aeg, kus kõik elawad on üllalt ja siiralt meelestatud, 
looduski on waikne ja sume. Siis hinged tulewad koju omaste manu wõõrsile. 
Pereisa wõtab külalised lahti uksi wastu, terwitab... Kogu hingede aja wõi wähemalt 
„hingede õhtul” tehakse nendega juttu, hüütakse nimepidi, küsitellakse ja kõneldakse oma 
elust, hoitakse tare puhas... 
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