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Mardipäeva kohta kogutud materjalid Järva-Madise kihelkonnast. 

Materjalid on kogutud Mall Hiiemäe raamatutest „Eesti Rahvakalender VI” ja „Mardi- ja 

Kadripäev” ning Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) Eesti Regilaulude andmebaasist. 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1.  

Kombekirjeldused ja laulud on ka välja trükitud ERA-s olevatest käsikirjalistest kogumikest. 

 

 

Kadriks ja Mardiks käidi. 

Tegime igavesteks  viguriteks, sikkudeks. Pandi padi selga, pael kaela, veeti. 

________________.....___________ 

(Järva-Madise)  

Hiiemäe, M. (1994). Eesti Rahvakalender VI. Tallinn: „Eesti Raamat“ lk 189 

 

Mardiõhta ja Kadriõhta jooksid  ringi. Võltsnäud olid ies. Pärast kautati ära, et võltsnägudega 

käisid mõned röövimas. 

(Järva-Madise) 

Hiiemäe, M. (1994). Eesti Rahvakalender VI. Tallinn: „Eesti Raamat“ lk 187 

 

Vanasti rääkisid, et käind obusega, antud  toidukraami ja linnakseid. Teisel pühapäeval tegid 

õlut. 

(Järva-Madise) 

Hiiemäe, M. (1994). Eesti Rahvakalender VI. Tallinn: „Eesti Raamat“ lk 114 

 

Mardiõhtul ei tehtud tööd, siis käidi mardisantideks. Need olid ikka meesteriides, näod 

tahmaga määritud ja õlest väänatud sabad taga. 

(Järva-Madise) < Paide raj, Albu k/n, < Anna Pihu, 71 a (1965) 

Hiiemäe, M. (1994). Eesti Rahvakalender VI. Tallinn: „Eesti Raamat“ lk 45 

 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1


Sandid jooksid mardiks, aga kadriks käisid saksad. Olid ilusti ülesse löödud ja toredad. 

Mardid olid viletsad. Ega nad üksi ega kaksi käind, käisid hulgakesi. Mõnel oli kasukas 

tagurpidi seljas ja kuub lõhkine, teine lonkas jalga.  

(Järva-Madise) 

Hiiemäe, M. (1994). Eesti Rahvakalender VI. Tallinn: „Eesti Raamat“ lk 43 

 

 

Tavaliselt viisakamad värsid puhkudeks kui sanditajaid sisse ei lastud või oli vastuvõtt halb. 

Kui pererahvas midagi ei andnud, laulavad nad enne minekut : 

Mis me siita süüa saime, 

veeputru keedeti 

aganaid sisse aeti, 

riigu- raagu raiuti.   

(Järva-Madise, 1933) 

Hiiemäe. M. (1999). Mardi ja Kadripäev. Tallinn: Olion , lk 42 

 

 

Mardi laul. 

Nüüd on mardid marsimas, 

Mardisandid sõitemas. 

Tuleb aga Marti, tuigub Marti, 

läheb aga Marti, läigib Marti. 

Mart põle tulnud taeva'asta, 

Mart on tulnud maasta'asta, 

Mööda villastavibuda, 

Mööda kullastakõnerdid. 

Pereeit oli eidekene, 

Peretaat oli taadikene: 

Kõpsi minna kelderisse, 

Katsu Mardile kalada, 



tükk too tooresta lihada, 

Vaagen valgeid herne'e ida. 

E 54683 < Järva-Madise khk., Albu v., Soosalu k., Ravastiku s. - Hermann Klein < naine, 62 

a. (1924) 

Eesti Regilaulude andmebaas. Eesti Rahvaluule arhiiv. 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1 

 

kombekirjeldus/regilaul: Mardi- ja kadripäeva kombeid. Saabunud mardiõhtu, kogunesid 

mardid "kampa", valisid endi hulgast "isa" ja "ema", kuna ülejäänud nende lapsed olid. Koos 

lauldes käidi talust tallu ja nuruti andeid. Enne tuppaastumist lauldi sandimardi laulu.  

Laske sisse sandimardid 

Mardi küüned külmetavad 

Jalavarvad valutavad 

Puhu see tuli tubadesse 

Lõõtsu lõke põrmandale 

Ega mardid maast ole võetud 

Mardid tulnud taevaalta 

Hõbedastaõrta mööda 

Kullastateeda-pidi 

Ei lastud marta sisse, sajatasid nad:  

Saagu saagu ma sajatan. 

Saagu su sead surema, 

Kanad kaugele munema. 

Põhud tühjaks põrsastesta, 

Laudad tühjaks lammastesta. 

Kui mardid tuppa paluti, algasid need tantsimist. Ka oli neil pillimees kaasas, kelle mängu 

saatel "labajalga veeretati". Martide "isal" oli viinapudel taskus, millest ta pererahvale 

"märjukest" pakkus. Nuruti andeid perenaiselt ja peremehelt, millede jägamisel ka mitte väga 

kokkuhoidlik ei oldud, sest muidu kaoks majast loomaõnn. Peaasjalikult jägati martidele 

midagi söödavat. Kui martidel paunad täis, lauldi jälle:  

Mart toob sulle karja õnne, 

Eemalt hobuse õnne, 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1


Ligidalt toob lehma õnne. 

Põhud täide põrssaaida, 

Laudad täide lambaaida, 

Katused täis kanasida. 

Kui mardipäev kätte jõudis, viisid terve küla mardid saadud anded ühte tallu kokku ja sääl 

tehti pidu, kus söödi, joodi ja tantsiti. Mardi- ja kadripäeva kombed langevad peamiselt ühte. 

Erinevus on ainult selles, et kadripäeval jäeti ühine kadride "pidusöök" ära. Enne 

tuppaastumist lauldi:  

Kadri vidrib, kadri kudrib, 

Kadri vidrib villusida, 

Kudrib kuue lõngasida. 

Kadri tulnud kaugeelta 

Läbi soode ja rabade 

Üle pika piibemetsa 

Üle laia laanesaare. 

Kadril kaskine hobune 

Remmelgane reekene 

Pihlakane piitsakene. 

Kadri küüned külmetavad, 

Kadri varvad valutavad. 

Teised laulud mis kadriõhtul lauldi, sarnanesid mardilauludele, lahkuminekud ainult mardi ja 

kadri sõna tarvitamisel. 

E 79607/10 < Järva-Madise khk. - Leop. Remberg, Vändra põllum. ühisgümn.V kl. õpil. < 

Kata Uus, 72 a. (1932) 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1 

 

Mardi laul tuppa tulles. 

Laske mardid tuppa tulla, Mardi küüned külmetavad j.n.e. Tulid tuppa ja viskasid nisu teri 

põrandale ja laulsid: Sisse viskan seemne vilja, Läve alla lapse õnne, Toa taha tubaka õnne, 

Ukse alla oa õnne. Marti ja marti. Kui pererahvas midagi annab, laulavad mardid edasi: Sea 

põrsad põrmu jäege, Lamba talled lässi mingu, Meie hakkame minema, Rahvas hakkab 

ragama, Aitüma meie täname. Kui pererahvas midagi ei annud, laulavad nad enne minekut: 

Mis me siita süüa saime, Ku putru keedeti, Aganaid sisse aeti. Riigu raagu raiuti. 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1


E 82439/40 (1) < Järva-Madise khk., Albu v., Sääsküla - Helmuth Neerot, Vändra 

Majandusgümn. õpil. < Eva Neerot, 72 a. (1933) 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1 

 

Kalendrilaulud  

Tere, tere perekene 

Tere pere uued uksed 

Tere kasksed karja laadad 

Tere saareksed sagarad 

Tõsta linki Leenokene 

Ava uksi Annekene 

Mari pane paelad valmis 

Kas te' neidiksed kojuje 

Perenaene naesukene 

Laske sisse sandi Mardid 

Võta kengad kamberista 

Sukad suure õrre pealta 

Astu mina aitadesse 

Kõpsi minna kelderisse 

Otsi Mardile osada 

Katsu Mardile kalada 

Tükk too tooresta lihada 

Vaagen valgeid erneeida 

Kaksi kolmi käkkikesta 

Viisi kuusi vorstikesta 

Pere eit on eidekene 

Mis luban mina sinule 

Katuksed kanuda täida 

Murdeed muneda täida 

Laadad täide lambaaida 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1


Põhud täide põrssaaida. 

Sõnnikud siguda täida 

Peremees peremeheke 

Mis luban mina sinule 

Hobu talli palmik lakka 

Ligi seinada lihavad 

Oraksed olgu hüvased 

Peretüdruk neitsikene 

Tal käigu kuued kosilased 

Ühed mingu, teised tulgu 

Kolmandad tal koju jäegu 

Sulane, sulasekene 

Mis luban mina sinule 

Rauda püssi, metsa märku 

Lontis kõrvu koerakese. 

aga kui midagi ei anta: 

Soagu su sead surema 

Põrsad põunakad põdema 

Härjad hallid äpardama. 

EÜS VII 1588/9 (106) < Järva-Madise khk., Kuksemaa v., Kihme k. - P. Penna& W. 

Rosenstrauch < Leena Neitov, 67 a. (1910) 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1 

 

 

ERAst välja kirjutatud kombekirjeldused ja laulud 

 

Lapsepõline mardilaul 

„Tere õhtust, perenaine, 

minu kõht on tühi, 

paluks natukene leiba, 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=1


liha koa ei põlga. 

 

Teil on hea soe tuba, 

paluks natukene luba, 

peseks poole pead ära, 

ega see teeks kära. 

 

Teie põllul oli vilja, 

seda nägin ma vast hilja, 

nüüd on tema salves ja 

minu süda on palves. 

 

Kes sandile annab kopika, 

võib sada aastat vokiga 

head lõnga ikka kedrada, 

ei tema vokk sest viga saa. 

 

Kes sandile annab kannika, 

võib sada aastat vanniga 

vett kanda ilma kahjuta, 

ei tema vann sest viga saa. 

 

Üks asi oleks minul veel, 

misjärel ihkab minu meel: 

Sant tahaks proovi tüdrukud, 

ei seegi temale liiga tee.“ 

(Siinkandis vähe teavad seda laulu. Minul oli kiire elu, et ei old aega mardiks käia. ) 

RKM II 195, 145/46 (3) < Järva-Madise, Orgmetsa küla, Albu vald – Mall Proodel < Leontine 

Lauring, 81 a ( 5. okt. 1965) 

 



 

 

Kadripäeval sulane pani hobuse ette ja võttis lapsed ja noored inimesed piale. Käidi mööda 

külasi ja manguti kraami. Siis sulane kaugemas külas võttis korteri kuhu kanti kraam kokku. 

Kraamina said: liha, leiba, linaksejahu, herneid, tangu, jahu, ube, villu, linu, jne. Nii said 

kõike söögi kraami, tüdrukud tõid viina ka. Nende hulgas siis üks oli isa ja teine ema ja küla 

vaimud ja lapsed. Nii käidi kerjates mitu küla läbi. Uste taga lauldi: 

Laske sisse kadri sandid 

Kadri küüned külmetavad 

Kadri varbad valutavad. 

Siis lasti sisse, neil endil oli õllelähker ja viinapudel kaasas ning sialt anti pererahvale. Siis  

tõid pererahvas korviga kartuleid ja muid asju. Üks oli tehtud emaks, mõni vanem inimene. 

Rahvas ütles, et mardi ema ja kadri isa. Riided olid arilikud, ei olnud mustaks tehtud nägusi 

ega riideid naljakaid seljas, nagu nüüd tehaks. Riided olid igapäevased. Mardi emal oli mehe 

riided ja kadri isal naise riided. Nii kerjati üks nädal aega. Kadri õhta alustati esimest korda 

kooskäimist, mis kestis kuni nädal pialekadriõhtat (kooskäimist nimetati kadril käimiseks).  

Iga õhta algas see kadri sõit, kuna päeval tehti kodu tööd, kui oldi kodu juures.  Kui kõik oli 

kokku korjatud siis peeti pidu. Rukkid ja odrad müüdi ära. Linakstest  tehti õlut. Rahaga osteti 

viina. Kokkutoodud kraamist keedeti süüa ja siis söödi ja joodi  niikaua kui veel oli. 

Mingisuguseid sööke  erilisi ei tehtud nagu nüüd on hanepraad. Külast külla käies oli teistel 

ühes harmoonik ja siis lauldi ja tantsiti polkat.  

ERA II 183, 589/91 (4) < Järva-Madise , Ao küla, Päärna talu – Laine Priks < Jaan Tamm, s 

1845 ( 1938). 

 

Mardi päeva peeti samuti kui kadrigi päeva, ainult ühte vanemat inimest naisterahvast 

nimetati Mardi emaks, sellel olid siis mehe riided seljas. Kui muidu ei tiatud, kas on mardi- 

või kadripäev, siis vaadati kas  ühes on isa või ema. Oli ühes mees riietatud naise riidesse siis 

tiati et on Kadri isa – Kadripäev. 

ERA II 183, 594 (14) < Järva-Madise , Ao küla, Päärna talu – Laine Priks < Jaan Tamm, s 

1845 (1938). 

 

Kui mardid käisid, siis ennustasid ikka, et loomad hästi korda läheks, et lammas toogu kolmi 

talle, et kana munegu kaks muna päevas. 

Kui ei andnud siis sajatati, et surgu kõik ära need loomad. Vanad käisid ja noored küla mööda 

ringi ja vanad naised. Kott oli kaasas ja vahiti, et keski annab miskit. 

RKM II 195, 283/84 (44) < Järva-Madise, Albu v., Mägedi k. Sillaotsa t. – Mall Proodel < 

Hilda Piller, 56 a. (5.oktoober. 1965) 

 



Mardis ja kadris käisivad küla noored ringi. Nii kuidagi olid tehtud, et neid ära ei tunnud. 

Mardid olid rohkem meeste riides ja kadrid kerge riietes. Käisid oma külas, kus teatud ja 

tuntud pered olid, kus sisse lasti. Minu ajal änam toidu norimist ei olnud. Käisime nalla 

tegemas (meie akkasime seltsimajas, meiereis koos käima. Mängisime näidendeid ja laulsime) 

see aeg änam niisugust ukse taga laulmist eiolnd. Ma lugenud küll olen, aga martide suust 

pole laulu kuuld. Pillimees oli kaasas, tantsisid. Änamasti oli ikka sügiseti õlut tehtud, siis anti 

õlut juua. Kaasa midagi ei antud. 

RKM II 194, 11/12 (2) < Järva-Madise khk, Paide raj. Albu k/n, Pullivere k., Kubja t – Erna 

Tampere < Hilda Ruuse, 72 a (09.juuni 1965) 

 

Ennem olevat old nädal otsa martidel vaba mõisatööst. Ajand külas ringi, korjand kraami ja 

see järelkaja kest kaua. Poisid ja tüdrukud. Konsud ümber, et ei tunne. Kasukad pahempidi 

seljas. Eks neile toiduasjad antud, mis suhu sündis panna. Pärast seltsis sõid. 

RKM II 194, 34 (18) < Järva-Madise, Paide raj., Albu k/n, Seidla asula, Edura t – Erna 

Tampere < Madleena Orgmets, 79 a ja August Orgmets, 79 a (9. juuni 1965) 

 

Mardi- ja kadripäeval käisid noored taluperedes koos tantsimas. Pill oli kaasas, ärmoonik. Kui 

ukse taha tulid, laulsid mardilaulu ja kadrilaulu. 

RKM II 194, 67 (1) < Järva-Madise, Paide raj., Albu k/n, Nurme t < Palginõmm, 75 a naine, 

(13. juuni. 1965) 

 

Mardilauba õhta ja kadrilauba õhta oli jooksmine. Mardid olid riietuse järgi mehed, muidu 

olid segamini kõik. Oma ümbruses jooksid. Vanasti rääkisid, et käind hobusega, antud 

toidukraami ja linnaseid.. teisel pühapäeval tegid õlut. Mardid kõõrutasid laulda ka: mardi 

varbad valutavad ja mardi küüned külmetavad. Pillimees oli ka kaasas. Oli juhust, kus sisse ei 

lastud. 

RKM II 194, 79/80 (17) < Järva-Madise, Paide raj., Albu k/n, < Jõgise Juhannes, 83, (1965) 

 

Kui noor olin, tegime ennast mardiks. Panime riidesse. Kes tegi ennast loomaks, kes linnuks. 

Võeti puu, pandi jalgevaheselt läbi. Teine oli pruut ja teine peigmees. Obuse pea oli papist 

tehtud, see oli puu otsas, riie üle puu. Nii tegid, nagu sõidavad hobusega laulatusele, vaesed 

inimesed lätsivad ratsahobusega kiriku. Vilets setukas on. Üks mardiõhta tegin ennast arstiks. 

Vana suure „kõhuga“ kandekott oli. Seal olid rohud sees. Alastajaõde oli ka. Kaks poissi olid 

kanderaamiga kahe puu vahel mingi riie. Läksime Lohala külasse. Seal talus oli napakas 

tüdruk, see magas. Läksin voodi juurde, katsusin pulssi, suured topid olid kõrvas, kuulasin 

teda, ütlesin et on aige. Poisid võtsid tüdruku tekiga kanderaami peale ja viisid välja aia taha. 

Pärast, et oli haiglas ära käinud, tõid tagasi. Küll ta karjus. Jäi mul eluksajaks meelde. Kui 

ukse taha läksid, siis oli mardilaul: 

Laske sisse mardisandid, 



Mardi küüned külmetavad 

Mardi varvad valutavad 

Marti, marti, marti, marti 

Kui sisse lasti, anti viina ja õlut. Süüa pakuti. Just niisamuti oli kadripäeval 

RKM II 194, 118/120, (1) < Järva-Madise, Paide raj., Albu k/n, Pullevere küla – Erna 

Tampere < Hilda Sõgel, 62 a (1965) 

 

Mardid laulsid:  

Tere õhtast, perenaine, 

mina olen nõnna väga vaene, 

paluks tükikese leiba, 

ka liha ma ei põlga. 

 

Kes sandil annab kannika,  

võib seitse aastad vanniga 

vett tuua ilma vitsata 

ja ei see vann tal kuivata. 

 

Tere õhtust, peremees. 

Sinu süda on rõõmus sees,  

sul lehmad, lambad 

ja mul paljad ambad. 

 

RKM II 194, 160, (1) < Järva-Madise, Paide raj., Albu k/n, Peedu küla, Jaagussaare talu < 

Juuli Vink, 73 a 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


