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A ddaeth y DU yn ‘gymdeithas fwy goddefol’ yn
yr 1950au a’r 1960au?
Agweddau tuag at gymdeithas
Wrth ysgrifennu yn The Labour Case a gyhoeddwyd yn 1959, dywedodd yr AS Llafur Roy Jenkins,
‘Mae angen i’r Wladwriaeth wneud llai i gyfyngu ar ryddid personol’.2
Mae llawer o bobl wedi ystyried yr 1960au yn y DU fel cyfnod pan enillodd pobl Prydain lawer mwy
o ryddid personol a chyfnod pan roedden nhw’n gallu symud y tu hwnt i gredoau a gwerthoedd
cyfyngol yr adeg cyn y rhyfel. Credwyd bod ymlacio’r rheolyddion ar fywydau pobl yn yr 1960au
wedi creu ‘cymdeithas fwy goddefol’, gan roi mwy o ryddid personol i bobl. Roedd y rhyddid
newydd hwn yn berthnasol i nifer o agweddau gwahanol ar fywydau pobl.

1) Priodas, Teulu a Rhyw
Enghreifftiau o weithgarwch y llywodraeth a arweiniodd at newid agweddau tuag at ryw a phriodas
yn yr 1960au:

•
•
•

sicrhawyd bod y bilsen atal cenhedlu ar gael i fenywod ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol,
i fenywod priod yn 1961 ac i bob menyw yn 1967; fe wnaeth Deddf Cynllunio Teulu 1967
sefydlu gwasanaethau cyngor atal cenhedlu
roedd Deddf Erthyliadau 1967 yn gwneud erthyliad yn gyfreithlon pe bai dau feddyg yn
cytuno bod iechyd corfforol neu feddyliol y fam mewn perygl neu pe byddai’r plentyn yn
cael ei eni ag anabledd corfforol neu feddyliol difrifol
roedd Deddf Diwygio Ysgariad 1969 yn caniatáu ysgariad pe bai’r cwpl wedi byw ar
wahân am ddwy flynedd ac roedd y ddau eisiau ysgariad, neu pe bai’r cwpl wedi byw ar
wahân am bum mlynedd a dim ond un person oedd eisiau dod â’r briodas i ben.

2) Cyfunrywioldeb
Roedd gweithredoedd cyfunrywiol rhwng dynion wedi bod yn anghyfreithlon ers 1885. Yn yr
1950au, dyfarnwyd llawer o ffigurau cyhoeddus yn euog, fel y gwyddonydd cyfrifiaduron blaenllaw
Alan Turing a’r actor John Gielgud. Erlynwyd oddeutu 6,600 o ddynion oherwydd cyfunrywioldeb
yn 1954 yn unig.3 Roedd yr heddlu yn cosbi cyfunrywioldeb yn llym yn yr 1950au, er enghraifft yn
Llundain yn ystod Gŵyl Prydain 1951 a Choroni 1953. Roedd y gyfraith yn dweud y byddai dynion
y profir eu bod wedi cymryd rhan mewn gweithredoedd cyfunrywiol yn wynebu dwy flynedd yn y
carchar, er nad oedd y gyfraith yn dweud dim am weithredoedd cyfunrywiol rhwng menywod. Fel
y dywedir uchod, carcharwyd John Vassall, clerc swyddog tramor, am 18 mlynedd yn 1962 ar ôl
cael ei flacmelio i ysbïo ar gyfer yr Undeb Sofietaidd ar ôl cael ei ddal yn gwneud gweithredoedd
cyfunrywiol.4
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Roedd adroddiad gan yr Arglwydd Wolfenden yn 1957 yn argymell dad-droseddu cyfunrywioldeb
gwrywaidd ar gyfer dynion dros 21 oed oni bai eu bod yn byw yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon,
neu’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog. Yn 1958, cafodd Y Gymdeithas Diwygio Cyfraith
Cyfunrywioldeb ei ffurfio ac aeth miloedd o bobl i’r cyfarfod cyntaf yn Llundain. Cafwyd dadl
danbaid dros y mater yn y Senedd. Er mwyn ennill cefnogaeth y Ceidwadwyr, gosodwyd yr
oedran cydsynio cyfunrywiol ar 21 oed yn hytrach nag 16 oed. Ni ddaeth yn gyfraith tan Ddeddf
Troseddau Rhywiol 1967. Pasiwyd y Ddeddf dim ond ar ôl i’r Ysgrifennydd Cartref Roy Jenkins
drefnu amser i’r AS Llafur Leo Abse ei chynnig. Ni phasiwyd y Ddeddf i gefnogi nac annog
cyfunrywioldeb, ond yn hytrach i’w atal rhag cael ei ddefnyddio i flacmelio dynion cyfunrywiol.
Arweiniodd y cymal yn y ddeddf a oedd yn dweud bod yn rhaid i weithredoedd cyfunrywiol
ddigwydd yn breifat at barhau i erlyn dynion cyfunrywiol.

3) Y Gosb Eithaf
Gwelwyd gwrthwynebiad cynyddol i’r defnydd o’r gosb eithaf yn y DU. Yn yr 1950au roedd
oddeutu 15 o bobl yn cael eu crogi bob blwyddyn.5 Roedd tri achos enwog yn yr 1950au a’r
1960au yn dangos sut roedd agweddau pobl tuag at y gosb eithaf yn newid:
1)

DEREK BENTLEY – roedd Bentley yn un o ddau o bobl ifanc yn eu harddegau a oedd yn
rhan o ladrad banc yn Llundain yn 1952. Saethwyd un o swyddogion yr heddlu yn ystod y
lladrad, ond roedd y bachgen a saethodd y gwn yn rhy ifanc i gael ei ddienyddio. Crogwyd
Bentley, bachgen 19 oed ag anawsterau dysgu, yn 1953 am iddo ddweud wrth ei bartner,
‘rho fo iddo, Chris’. Yr hyn roedd yn ei olygu oedd ‘rho’r gwn i’r heddwas’, ond dywedodd
yr erlyniad ei fod yn dweud wrth y bachgen oedd â’r gwn i saethu. Arwyddodd oddeutu
200 o ASau ddeiseb i atal ei ddienyddiad, ac arweiniodd dadl gyhoeddus yn y cyfryngau at
ymgyrch hir i’w gael yn ddieuog.

2)

RUTH ELLIS – a hithau’n fam i blentyn tair mlwydd oed, roedd Ellis wedi dioddef
blynyddoedd o gamdriniaeth ddomestig gan ei phartner, ond fe’i canfuwyd yn euog o’i ladd
â sawl ergyd gwn. Roedd y farn gyhoeddus yn mynd yn erbyn dedfryd y barnwr, a chafwyd
gwrthdystiad cyhoeddus mawr y tu allan i’r carchar y noson cyn iddi gael ei dienyddio.

3)

TIMOTHY EVANS – cafwyd Evans yn euog o lofruddio ei ferch fach yn 1950 a’i ddienyddio.
Cafodd bardwn yn 1960 ar ôl i dystiolaeth ddangos ei bod yn debygol mai dyn arall a oedd
yn byw yn yr un tŷ ac a oedd wedi cyflawni llofruddiaethau eraill oedd y llofrudd. Fe wnaeth
y posibilrwydd y byddai hyn yn digwydd mewn achosion eraill droi llawer o bobl yn erbyn y
syniad o’r gosb eithaf.

Am nifer o flynyddoedd, roedd ASau wedi dadlau dros ddileu’r gosb eithaf. Yn 1947 ac eto yn
1956, pleidleisiodd ASau yn Nhŷ’r Cyffredin o blaid dileu’r gosb eithaf, ond roedd Tŷ’r Arglwyddi yn
gwrthod y bleidlais. Roedd Deddf Dynladdiad 1957 yn dweud mai’r unig droseddau a fyddai’n cael
eu cosbi â’r gosb eithaf oedd llofruddio heddweision neu swyddogion carchardai, llofruddiaethau
a achosir gan saethu neu fomio a llofruddiaethau a gyflawnir wrth gael eich arestio. Yn 1965,
pasiwyd Deddf Seneddol a oedd yn dileu’r gosb eithaf trwy grogi. Roedd hyn am gyfnod treial
o bum mlynedd ar ôl i’r AS Llafur Sydney Silverman gynnig bil aelodau preifat. Daeth oes yn y
carchar yn ddedfryd i gymryd lle crogi. Gwnaed hyn yn barhaol yn 1969. Roedd polau piniwn yn
dangos cefnogaeth gyhoeddus gryf o blaid crogi trwy gydol yr 1970au.
Nigel Bushnell a Cathy Warren, History Controlled Assessment: CA11 Change in British Society 1955–75 (Edexcel,
2010), tudalen 27.
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4) Sensoriaeth
Sensoriaeth yw pan fydd y llywodraeth yn cyfyngu ar yr hyn y gellir ei ddarllen, ei weld, ei glywed
neu ei wneud. Hyd at yr 1960au, roedd yn cael ei ystyried yn bwysig iawn y dylai’r llywodraeth
reoli safbwyntiau a moesau pobl Prydain, yn ogystal â rheoli pa faterion na ellir eu trafod yn
gyhoeddus. Fe wnaeth Deddf Cyhoeddiadau Anweddus 1959 newid y sefyllfa hon trwy ddyfarnu
na ddylid sensro llenyddiaeth i oedolion a oedd yn bwysig ar gyfer gwyddoniaeth, llenyddiaeth,
celfyddyd neu addysg.
Profwyd hyn wrth i gyhoeddwyr Penguin gael eu dwyn gerbron y llys yn 1960 am argraffu
fersiwn cyfan heb ei olygu o lyfr D. H. Lawrence Lady Chatterley’s Lover. Roedd hon yn nofel
am garwriaeth rhwng gwraig i bendefig a chiper ei gŵr, a oedd yn cynnwys golygfeydd rhywiol
ac iaith gignoeth. Mae agweddau hen ffasiwn y sawl a oedd yn condemnio’r llyfr i’w gweld yn glir
yng nghwestiwn y prif erlynydd, ‘A fyddai’r rheithgor yn cymeradwyo’r ffaith bod eu meibion a’u
merched ifanc yn darllen y nofel? A yw’n llyfr rydych chi’n dymuno i’ch gwraig neu eich gweision ei
ddarllen hyd yn oed?’6. Cafwyd Penguin yn ddieuog, ac roedd yn un o lyfrau mwyaf llwyddiannus y
cyfnod, yn ogystal ag arwain at gyhoeddi llyfrau cignoeth eraill er lles celfyddyd a llenyddiaeth.
Nid oedd bob amser yn hawdd profi bod cyhoeddiadau yn ddigon pwysig i osgoi cael eu sensro.
Yn 1971, carcharwyd tri aelod o’r papur newydd gwrth-ddiwylliannol The International Times am
argraffu hysbysebion cysylltiadau hoyw. Aeth treial golygyddion y cylchgrawn tanddaearol Oz
ymlaen am sawl blwyddyn ar ôl iddyn nhw roi cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau olygu rhifyn am
faterion yn ymwneud â phobl ifanc, gan drafod cerddoriaeth, rhyddid rhywiol a chyffuriau, ymysg
pynciau eraill. Carcharwyd golygyddion Oz yn 1971 am lygru moesau pobl ifanc, ond cafodd yr
euogfarn ei newid ar apêl ar ôl ymgyrch gyhoeddus hir gan eu cefnogwyr.

5) Cyffuriau
Roedd y defnydd o gyffuriau wedi cynyddu llawer yn ystod yr 1960au, yn arbennig ymysg pobl
ifanc. Roedd mods yn cymryd amffetaminau ‘calon borffor’, ac roedd pobl yr oedd cerddoriaeth
Ynysoedd y Caribî a phobl dduon America yn dylanwadu arnyn nhw’n dechrau ysmygu canabis.
Roedd hipis yn defnyddio cyffuriau seicedelig fel LSD, a wnaethpwyd yn boblogaidd gan fandiau
fel The Beatles a oedd yn ysgrifennu caneuon fel ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ o dan ei
ddylanwad. Yn hanner cyntaf yr 1960au, aeth nifer y bobl a oedd yn gaeth i gocên a heroin ddeg
gwaith yn uwch7 52 ac roedd y defnydd o gyffuriau ysgafnach fel canabis yn llawer mwy cyffredin
erbyn diwedd yr 1960au. Roedd cyfraddau’r bobl a oedd yn gaeth i gyffuriau yn cynyddu yn y DU
yn gyflymach nag yn unrhyw wlad arall yn y byd.8
Roedd Deddf Cyffuriau (Atal Camddefnyddio) 1964 yn gwahardd defnyddio amffetaminau, ac
roedd Deddf Cyffuriau Peryglus 1967 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i fod yn berchen ar gyffuriau
fel heroin, cocên a chanabis. Mewn ymateb, fe wnaeth papur newydd The Times gyhoeddi
hysbyseb tudalen gyfan yn datgan nad oedd modd gweithredu’r ddeddf yn erbyn mariwana –
roedd wedi’i llofnodi gan arbenigwyr meddygol, enillwyr gwobr Nobel a The Beatles, ymhlith
pobl eraill. Roedd Adroddiad Wootton 1968 yn awgrymu y dylid gwneud cyffuriau ysgafnach fel
canabis yn gyfreithlon gan nad oedd tystiolaeth eu bod yn arwain at ddibyniaeth nac ymddygiad
gwrthgymdeithasol, ond gwrthodwyd yr awgrym hwn. Yn 1970, cynyddwyd y ddedfryd fwyaf ar
gyfer gwerthwyr cyffuriau a gaiff eu canfod yn euog i 14 mlynedd o garchar.
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 79.
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 91.
8
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Targedwyd The Rolling Stones gan y papurau newydd poblogaidd a wnaeth drefnu bod yr heddlu
yn mynd i chwilio tŷ Keith Richards yn Redlands yn 1967. O ganlyniad i’r cyffuriau a ganfuwyd,
dedfrydwyd Keith Richards i 12 mis yn Wormwood Scrubs, a Mick Jagger i 3 mis yng ngharchar
Brixton, ond dim ond dau ddiwrnod yr un yr oedd y ddau yn y carchar cyn cael eu rhyddhau ar
fechnïaeth. Ysgrifennwyd eu cân ‘We Love You’, sy’n dechrau â sŵn drws cell yn y carchar yn
agor, i ddiolch i’r cefnogwyr a oedd wedi parhau i’w cefnogi. Roedd papur newydd The Times
wedi rhoi sylw i’r stori gyda’r pennawd ‘Who Breaks a Butterfly Upon a Wheel’ ac roedd yr erthygl
olygyddol yn cwestiynu’r angen am ddedfryd mor llym ar gyfer mân drosedd o’r fath.9

Crynodeb: Pa mor oddefol oedd y ‘gymdeithas oddefol’?
Nid oedd y ‘gymdeithas oddefol’ heb ei phroblemau na’i gwrthwynebwyr:

•
•
•
•
•

Gan fod y gosb eithaf wedi ei dileu, cyflwynodd yr Ysgrifennydd Cartref Roy Jenkins
ddedfrydau mwyafrif mewn achosion troseddol, yn hytrach na rhai unfrydol, er mwyn ei
gwneud yn haws i sicrhau euogfarnau
erbyn diwedd yr 1960au gwelwyd cynnydd hefyd yng nghyfraddau clefydau cysylltiad
rhywiol a phum gwaith cymaint o achosion o drais rhywiol10
roedd arolygon ar ymddygiad rhywiol pobl ifanc o 1965, 1969 ac 1971 i gyd yn dangos nad
oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn llac eu moesau ond yn hytrach yn wyryfon neu’n briod
â’u hunig bartner rhywiol11
Fe wnaeth Mary Whitehouse, athrawes o Swydd Amwythig, sefydlu’r ymgyrch ‘Teledu Glân’
yn 1964. Roedd ganddi lawer o gefnogaeth ac roedd yn gwneud 300 o areithiau y flwyddyn
lle’r oedd miloedd o bobl yn dod i wrando arni bob tro. Yn 1965, aeth ati i sefydlu Sefydliad
Cenedlaethol y Gwylwyr a’r Gwrandawyr (National Viewers’ and Listeners’ Association)
a denodd dros 100,000 o aelodau’n gyflym iawn,12 ond ni chafodd unrhyw effaith ar y
rhaglenni teledu a oedd yn cael eu dangos.

Mewn araith a ddyfynnwyd ym mhapur newydd y Sunday Times ar 20 Gorffennaf 1969, honnodd
Roy Jenkins, Ysgrifennydd Cartref y Blaid Lafur:
Gadawyd i’r ‘gymdeithas oddefol’...fynd yn ymadrodd budr. Ymadrodd gwell yw’r
‘gymdeithas wâr’, cymdeithas sy’n seiliedig ar y gred y bydd unigolion gwahanol yn dymuno
gwneud penderfyniadau gwahanol am batrymau eu hymddygiad...ar yr amod nad yw’r rhain
yn cyfyngu ar ryddid pobl eraill.13

Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 92.
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 91.
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PROFFIL : Roy Jenkins14

••
•
•
•
•

Ganed yn Abersychan, De Cymru yn 1920
Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Abersychan, Prifysgol Caerdydd, a Choleg Balliol
Rhydychen
Yn 1948, cafodd ei ethol yn AS Llafur ar gyfer Southwark, Llundain, yna rhwng 1950 a 1977
fel AS ar gyfer Birmingham Stretchfod
Yn ystod ei gyfnod fel AS ar gyfer Stretchford, bu’n gwasanaethu fel Gweinidog dros
y Diwydiant Awyrennu, Ysgrifennydd Cartref (yr ieuengaf ers Winston Churchill) a
Changhellor y Trysorlys i lywodraethau Llafur Harold Wilson yn yr 1960au
Fel un o weinidogion y llywodraeth yn yr 1960au, roedd yn annog ac yn cefnogi ASau
a oedd yn cyflwyno deddfau i ryddfrydu agweddau tuag at gyfunrywioldeb ac erthylu ac
roedd yn gwrthod cefnogi cosb gorfforol mewn carchardai. Roedd hefyd yn awyddus i lacio
deddfau ysgaru a dileu sensoriaeth mewn theatrau
Yn ei yrfa fwy diweddar ar ôl 1977, bu’n Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Arweinydd
y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Nhŷ’r
Arglwyddi a Changhellor Prifysgol Rhydychen, yn ogystal â bod yn awdur ar fywgraffiadau
gwleidyddol.

Agweddau tuag at awdurdod
Roedd y ffilm If... o 1968 yn dangos ysgol breswyl lym a thraddodiadol i fechgyn. Yn annhebyg
i ffilmiau cynharach a oedd yn defnyddio’r lleoliad hwn ar gyfer stori am ba mor wych roedd
y DU wedi bod yn y gorffennol, bwriad cyfarwyddwr y ffilm, Lindsay Anderson, oedd cyfleu
neges wahanol. Mae uchafbwynt y ffilm yn dangos grŵp gwrthryfelgar o fechgyn yn ymosod ar
wasanaeth Diwrnod Sefydlwr yr ysgol gyda gynau peiriant a grenadau llaw. Mae hyn yn dangos
newid yn agweddau pobl tuag at yr elît a oedd yn rhedeg y wlad yn ystod yr 1950au a’r 1960au
- roedd llawer o bobl wedi rhoi’r gorau i gymryd eu harweinyddion o ddifrif ac roedden nhw’n
dechrau cwestiynu a oeddent yn gwneud y penderfyniadau cywir ar gyfer pobl y DU ai peidio.

1) Beth oedd ‘Y Sefydliad’?
‘Y Sefydliad’ oedd y bobl elitaidd breintiedig yng nghymdeithas y DU a oedd yn rhannu
cefndiroedd ysgol fonedd tebyg neu a oedd wedi bod yn Rhydgrawnt (Oxbridge). Gelwir
hyn weithiau yn rhwydwaith ‘yr hen dei ysgol’. Y rhain oedd y bendefigaeth, y bargyfreithwyr a
barnwyr yr Uchel Lys, uwch-weision sifil a diplomyddion, esgobion Anglicanaidd a swyddogion y
Lluoedd Arfog. Roedd gan aelodau o’r grŵp elitaidd hwn le blaenllaw yn llywodraethau Ceidwadol
yr 1950au a’r 1960au. Roedd Cabinet Harold Macmillan yn cynnwys chwech o bendefigion â theitl,
ac roedd Cabinet Alec Douglas-Home yn cynnwys deg o bobl a oedd wedi bod yn Ysgol Eton, ac
o dri gweinidog ar hugain, dim ond tri oedd heb fynychu ysgol fonedd.15
Roedd yr hen system ddosbarth a oedd yn seiliedig ar gyfoeth a theitlau a etifeddir, ac yn
amddiffyn syniadau hen ffasiwn fel imperialaeth neu bwysigrwydd y celfyddydau yn hytrach na
gwyddoniaeth a thechnoleg, yn ymddangos yn llawer llai perthnasol i’r DU yn yr 1950au. Roedd
milwyr wedi dychwelyd adref o’r rhyfel eisoes wedi’u dadrithio o ran goruchafiaeth honedig y
dosbarth uwch, oherwydd bod llawer o’r swyddogion yn aelodau o’r dosbarth uwch. Roedd
Gallwch wylio rhaglen ddogfen y BBC “A Very Social Democrat” yn https://www.youtube.com/watch?v=iJC-fMzBzVs
a darllen ei ysgrif goffa yn https://www.theguardian.com/news/2003/jan/06/guardianobituaries.obituaries
15
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalennau 21 a 25.
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digwyddiadau fel yr ymgais i gipio Camlas Suez yn 1956, a fu’n fethiant, yn tanseilio ymddiriedaeth
pobl yn y dosbarth uwch gan ei bod yn dangos celwyddau’r llywodraeth yn glir. Cafwyd nifer o
sgandalau yn yr 1950au a’r 1960au a wnaeth danseilio hyder y cyhoedd yn y Sefydliad.

2) Sgandals y Llywodraeth
Roedd Donald Maclean a Guy Burgess yn ysbiwyr ar gyfer y DU. Fe wnaethon nhw wrthgilio
(defect) i’r Undeb Sofietaidd, gelyn y DU ac UDA yn ystod y Rhyfel Oer, ym mis Mai 1951. Roedd
y ddau wedi cael eu recriwtio gan wasanaeth cudd y Sofiet pan roedden nhw ym Mhrifysgol
Caergrawnt yn yr 1930au. Gyda’u cefndiroedd ysgol fonedd a Phrifysgol Caergrawnt, roedd
y ddau yn ddynion y Sefydliad y gellir ymddiried ynddyn nhw, ond fe wnaethon nhw ddewis
bradychu eu gwlad. Cadwyd hyn yn gyfrinach nes i bapurau newydd argraffu’r stori ar ôl i asiant
Sofietaidd a oedd wedi gwrthgilio i’r DU yn 1955 ei rhoi iddyn nhw.
Nid dyma oedd diwedd stori Maclean a Burgess.16 Yn 1963, datgelwyd bod eu pennaeth yn y DU,
Kim Philby, cyn-bennaeth MI6, a oedd hefyd â chefndir ysgol fonedd a Chaergrawnt, wedi bod yn
gweithio’n gyfrinachol i’r Undeb Sofietaidd hefyd. Dyma oedd y ‘trydydd dyn’ yng nghylch ysbiwyr
Caergrawnt a oedd wedi helpu Maclean a Burgess i ddianc trwy eu rhybuddio eu bod ar fin cael
eu harestio. Erbyn iddo gael ei ddarganfod, roedd Philby wedi dianc i’r Undeb Sofietaidd hefyd.
Cododd hyn gywilydd ar y Prif Weinidog Harold Macmillan, oherwydd ei fod wedi gwadu mai
Philby oedd y ‘trydydd dyn’ yn ystod ymchwiliad Seneddol yn 1955.
Roedd John Vassall, un o ffigurau eraill y Sefydliad, yn gweithio yn yr ystafell gyfathrebu yn
Llysgenhadaeth Prydain yn Moskva (Moscow). Tynnwyd lluniau ohono’n cymryd rhan mewn
gweithredoedd cyfunrywiol gyda grŵp o ddynion eraill yn Moskva.
Tynnwyd y lluniau gan asiant Sofietaidd a wnaeth eu defnyddio i flacmelio Vassall, gan fod
cyfunrywioldeb yn anghyfreithlon yn y DU ar y pryd. Pan aeth Vassall yn ôl i Lundain yn 1956,
roedd yn anfon ffotograffau o ddogfennau cyfrinachol y llywodraeth at yr Undeb Sofietaidd yn
gyson, ac roedd yn cael tâl o £700 y flwyddyn. Gwariodd yr arian hwn ar ei ffordd o fyw foethus
ac yn fuan iawn cafodd ei ddyrchafu i rôl ysgrifennydd Arglwydd Sifil y Llynges, AS y Ceidwadwyr,
Thomas Galbraith. Cafodd Vassall ei ddal a’i anfon i’r carchar am ddeunaw mlynedd am ysbïo ym
mis Hydref 1962. Fe wnaeth y sgandal orfodi Galbraith i ymddiswyddo, ond cafodd ei enw da yn ôl
yn y pen draw.
Fe wnaeth y sgandalau ysbïo hyn argyhoeddi llawer o bobl nad oedd y Sefydliad bellach yn
haeddu eu cefnogaeth yn ddi-gwestiwn, fel yn y gorffennol. Roedd y sgandal fwyaf enwog yn
cynnwys John Profumo, y Gweinidog Rhyfel.

FFOCWS: Sgandal Profumo 1963
Mewn cyfweliad gyda phapur newydd The Times ar 14 Mehefin 1963, dywedodd y gwleidydd
Ceidwadol blaenllaw, yr Arglwydd Hailsham, “Ni fydd plaid fawr yn cael ei dymchwel gan sgandal
am gelwyddgi o fenyw heb unrhyw rinweddau.”17
Roedd John Profumo, yr Ysgrifennydd Amddiffyn yn llywodraeth Geidwadol Harold Macmillan,
wedi dweud celwydd wrth y Senedd am ei garwriaeth â’r ddawnswraig clybiau nos Christine
Keeler. Cafodd Keeler berthynas â Chapten Eugene Ivanov hefyd, sef diplomydd llyngesol
Mae’r stori hon yn un o bynciau’r Rhyfel Oer sydd dan sylw ym mhennod gyntaf rhaglen Cold War Britain y BBC
sydd ar gael i’w gwylio yma: http://goo.gl/g0fTRr
17
Dyfynnwyd o http://goo.gl/wPZNf6
16
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Sofietaidd ac ysbïwr. Sicrhaodd Profumo y Prif Weinidog Harold Macmillan ei fod wedi cwrdd â
Keeler, ac nad oedd dim byd rhywiol wedi digwydd rhyngddyn nhw. Yna, fe wnaeth ailadrodd hyn
mewn datganiad gerbron Tŷ’r Cyffredin. Pan ddatgelwyd ei fod wedi ysgrifennu nodyn cariadus ati
yn canslo cyfarfod gyda hi ar bapur ysgrifennu’r Weinyddiaeth Amddiffyn, roedd yn rhaid iddo
wneud datganiad arall gerbron Tŷ’r Cyffredin, yn ymddiheuro am eu camarwain. Ymddiswyddodd
Profumo o’r Cabinet ac o’r Senedd. Rhoddodd y sgandal hwb o 20% yn y polau piniwn i arweinydd
newydd y Blaid Lafur, Harold Wilson.18 Ymddiswyddodd Harold Macmillan o swydd y Prif Weinidog
yn fuan ar ôl i’r sgandal gael ei wneud yn gyhoeddus.
Ni wnaeth y papurau newydd ymatal rhag ymchwilio i bob manylyn o’r sgandal. Roedd Keeler wedi
mynd at y wasg cyn i’r sgandal gael ei wneud yn gyhoeddus, ond nid oedd y wasg am argraffu’r
stori rhag ofn iddyn nhw gael eu herlyn am enllib(libel). Roedd yr MI5 wedi cynghori Profumo
i fygwth y byddai’n erlyn unrhyw bapurau newydd a fyddai’n argraffu’r stori. Gwnaethpwyd y
manylion yn gyhoeddus yn sgil treial cyn-gariad Keeler o Ynysoedd y Caribî, John Edgecombe,
a oedd wedi saethu gwn at ddrws ei fflat, a threial Dr Stephen Ward, ffrind i Keeler, am ddarparu
puteiniaid a byw oddi ar ‘enillion anfoesol’. Roedd y wasg wedi gwneud Keeler a’i ffrind, Mandy
Rice-Davies, yn enwog, ac yn argraffu manylion brwnt y sgandal, gan gynnwys disgrifio’r parti ar
stad yr Arglwydd Astor yn Cliveden, lle’r oedd Profumo wedi cyfarfod â Keeler wrth nofio’n noeth.
Fel y dywedodd cylchgrawn y Private Eye, roedd yn ymddangos fel nad oedd Macmillan a’r
Ceidwadwyr ‘erioed wedi’i gael mor aml.’
Limrig poblogaidd o 1963 oedd:
There was a young girl called Christine
Who shattered the Party machine;
It isn’t too rude To lie in the nude
But to lie in the House is obscene.19

3) Protestiadau: Yr Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear
Yn ôl llyfryn llywodraeth y DU a gyhoeddwyd yn 1963 - Civil Defence Handbook Number 10:
Advising the Householder on Protection Against Nuclear Attack:
Prif bwrpas polisi amddiffyn y llywodraeth yw atal rhyfel; ond nes llwyddo i sicrhau diarfogi
cyffredinol, a sicrhau bod arfau niwclear yn ôl o dan reolaeth ryngwladol, mae rhywfaint o
risg o ymosodiad niwclear yn dal i fodoli.20
Yn 1945, roedd UDA wedi cyflwyno’r byd i arf newydd a oedd yn frawychus o bwerus – y bom
atomig, neu niwclear. Roedd dwy ddinas yn Japan wedi cael eu difa’n llwyr gyda bom yr un.
Yn 1949, fe wnaeth yr Undeb Sofietaidd ffrwydro eu bom niwclear cyntaf. Dyma ddechrau’r ‘ras
arfau’, cystadleuaeth rhwng y ddwy wlad hyn yn y Rhyfel Oer i adeiladu mwy o arfau mwy pwerus.
Roedd llawer o bobl yn y DU yn ofni’r posibilrwydd o ryfel niwclear lle nad oedd yn debygol y
byddai llawer yn goroesi. Roedd llawer o bobl yn sylweddoli y byddai’r DU, a oedd mewn cynghrair

Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 23.
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (London, 2005), tudalen 638.
20
Civil Defence Handbook No 10: Advising the Householder on Protection Against Nuclear Attack (facsimile by V&A
Publishing, 2008), tudalen 4.
18
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ag UDA, yn darged ar gyfer ymosodiad niwclear gan yr Undeb Sofietaidd: yn yr 1950au, nid oedd
bomiwr Sofietaidd yn gallu cyrraedd UDA, ond gallai gyrraedd y DU.
Roedd Papur Gwyn y Llywodraeth ar Amddiffyn 1957 yn dweud, ‘Mae’n rhaid cydnabod yn blaen
nad oes, ar hyn o bryd, unrhyw ffordd o ddarparu amddiffyniad digonol ar gyfer pobl y wlad hon yn
erbyn canlyniadau ymosodiad gan arfau niwclear’.21
Nid oedd y llywodraeth yn gwneud llawer i sicrhau pobl y bydden nhw’n cael eu hamddiffyn rhag
trychinebau ymosodiad niwclear. Dywedodd adroddiad Gwasanaeth Sifil yn 1954 y byddai bom
Sofietaidd ar Lundain yn lladd pedair miliwn o bobl, a byddai ymosodiad llawn ar y DU yn lladd
neu’n analluogi un o bob tri.22 Yn ôl un o bolau piniwn Gallup yn 1958, roedd pedwar o bob pump
person yn meddwl y byddai llai na hanner poblogaeth y DU yn goroesi ymosodiad niwclear.23 Prin
iawn oedd y cynlluniau amddiffyn sifil realistig,24 er enghraifft yn 1962 dywedodd y llywodraeth,
pe bai bygythiad o ryfel niwclear, y bydden nhw’n symud deg miliwn o ferched a phlant allan
o ddinasoedd y DU. Yn 1965, fe wnaeth y BBC ddrama ddogfen o’r enw The War Game25 lle
roedden nhw’n dangos beth fyddai’n digwydd mewn rhyfel niwclear, mewn ffordd mor realistig â
phosibl. Cafodd y rhaglen ei gwahardd gan y llywodraeth oherwydd ei bod yn meddwl y byddai’n
rhy ddigalon, ac ni chafodd ei dangos ar deledu’r DU tan 1985. Ni wnaeth llywodraeth y DU roi
unrhyw gyngor ar sut i ddelio â’r heriau y byddai pobl yn eu hwynebu mewn rhyfel niwclear tan yr
1970au, wrth iddyn nhw ryddhau’r ffilmiau Protect and Survive.26
Nid dim ond gwrthdaro damcaniaethol pell rhwng UDA a’r Undeb Sofietaidd oedd hyn. Roedd y
DU wedi dod yn bŵer niwclear hefyd.27 I ddechrau, roedd Ernest Bevin, Ysgrifennydd Tramor y
llywodraeth Lafur ar ôl y rhyfel, yn erbyn arfau niwclear. Fodd bynnag, ar ôl cael ei sarhau gan
Ysgrifennydd Tramor UDA dywedodd, ‘Mae’n rhaid i ni gael y peth yma draw fan hyn, beth bynnag
fo’r gost.’28 Roedd y gwleidyddion yn dadlau ei bod yn angenrheidiol er mwyn cynnal statws y DU
yn y byd, y byddai’n golygu y gallai’r DU amddiffyn ei hun rhag yr Undeb Sofietaidd gyda help gan
UDA, ac y byddai cael yr arfau hyn yn ddigon i berswadio’r Undeb Sofietaidd i beidio ag ymosod
ar y DU.
Adeiladwyd gorsaf niwclear yn Calder Hall, Cumbria, i gyfoethogi plwtoniwm ar gyfer bom, a daeth
Aldermaston yn Berkshire, hen ganolfan yr RAF, yn labordy ymchwil niwclear. Ffrwydrwyd bom
niwclear cyntaf y DU yn ynysoedd Monte Bello ger Awstralia yn 1951,29 a phrofwyd bom hydrogen
mwy pwerus ger Ynys Christmas yn 1957.30 Adeiladwyd llynges o dri math gwahanol o fomwyr ‘V’
i ollwng y bomiau hyn – y Valiant, y Victor a’r Vulcan. Gwelwyd datblygiadau mawr yn nhechnoleg
taflegrau, ond yn y pen draw, roedd yn rhaid i’r DU ddefnyddio taflegrau ‘Thor’ America o 1957
ymlaen a thaflegrau Polaris o 1962 ymlaen.31 Canslwyd y rhaglen i adeiladu taflegryn y DU o’r enw
‘Blue Streak’ am ei bod yn rhy ddrud.
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (London, 2005), tudalen 249.
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (London, 2005), tudalen 249.
23
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (London, 2005), tudalen 273.
24
Gallwch weld sgetsh Beyond the Fringe yn dychanu’r diffyg paratoadau amddiffyn sifil yn http://goo.gl/Q9PHbf
25
Mae The War Game ar gael i’w wylio yma: https://youtu.be/Nzd_VE-bfhA ac mae’r hyn sy’n gefndir iddo yn un o’r
elfennau ym mhennod 2 cyfres Cold War Britain y BBC y gallwch ei gwylio yma: http://goo.gl/NdDWyv
26
Gallwch wylio holl ffilmiau Protect and Survive yn http://goo.gl/YKr7qD
27
Trafodir y datblygiad hwn ym mhennod 1 cyfres Cold War Britain y BBC a gallwch ei gwylio yma: http://goo.gl/1OfHl2
28
Andrew Marr, A History of Modern Britain (Llundain, 2009), tudalen 31.
29
Trafodir hyn yn rhaglen ddogfen Channel 4 A Very British Bomb y gellir ei gwylio yma: http://goo.gl/lTulr4
30
Mae’r prawf niwclear ar Ynys Christmas ar gael i’w wylio yma: https://www.youtube.com/watch?v=xOe1cTpF_18
31
Gellir darllen tudalen newyddion y BBC am daflegrau Polaris yma: http://goo.gl/nkgj5P
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Roedd rhai pobl yn credu bod arfau niwclear yn gwneud y DU yn darged ar gyfer ymosodiad
niwclear, yn hytrach na helpu i amddiffyn y DU. Roedd UDA wedi cael caniatâd i osod bomwyr
niwclear yn East Anglia ers 1946, ac o 1961 ymlaen, roedden nhw’n cael gosod llongau tanfor
niwclear yn Holy Loch,32 yr Alban, er mwyn lansio taflegrau Polaris.
Yn yr 1950au, roedd y Blaid Lafur wedi trafod y syniad o ddiarfogi unochrog ond nid oeddynt
yn ei gefnogi’n agored. Heb unrhyw gefnogaeth wleidyddol, dechreuodd ymgyrchwyr heddwch
eu mudiad eu hunain yn erbyn y rhyfel. Roedd yn grŵp cymysg o bobl gydag ysgrifenwyr fel J.
B. Priestley, Iris Murdoch a Doris Lessing, athronwyr fel Bertrand Russell, actoresau fel Vanessa
Redgrave, haneswyr fel A. J. P. Taylor, ynghyd â Chrynwyr a heddychwyr eraill. Gwnaethon
nhw gwrdd yn nhŷ Canon Eglwys Gadeiriol St. Paul ym mis Ionawr 1958, a ffurfio’r Ymgyrch
Ddiarfogi Niwclear (CND: Campaign for Nuclear Disarmament).33
Nod CND oedd perswadio llywodraeth y DU i gael gwared ar ei harfau niwclear i ‘osod esiampl i
wledydd eraill trwy herio’n fwriadol y ffaith chwerthinllyd sydd y tu ôl i’r ras arfau’34 (J. B. Priestley).
Cafodd symbol CND ei ddylunio gan yr artist proffesiynol Gerald Holtham, ac mae wedi’i seilio ar
signalau semaffor ar gyfer D a N (diarfogi niwclear) ac yn fuan iawn daeth yn symbol heddwch
hawdd i’w adnabod ym mhob cwr o’r byd.35 Roedd CND yn apelio’n benodol at bobl dosbarth
canol ifanc, a oedd wedi diflasu ar y pleidiau gwleidyddol cyffredin a’r rhai a oedd yn teimlo bod
eu bywydau dan fygythiad pe bai rhyfel niwclear yn digwydd. Gan ystyried cefndir dosbarth canol
ac addysgiadol y rhan fwyaf o aelodau CND, gwnaeth yr hanesydd A. J. P. Taylor ddisgrifio CND
fel ‘symudiad o ddeallusion ar gyfer deallusion’.36 Mynychodd tua 5,000 o bobl y cyfarfod cyntaf yn
y Central Hall yn Westminster. Roedd 400 cangen erbyn 1960 ac roedd cylchgrawn misol CND,
Sanity, yn denu 45,000 o ddarllenwyr rheolaidd.

Gellir gwylio ffilm fud o brotest CND yn 1963 y tu allan i Holy Loch yma: http://goo.gl/OBlqhb
Trafodir hyn ym mhennod 2 cyfres Cold War Britain y BBC y gellir ei gwylio yma: http://goo.gl/bhuKAI
34
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (Llundain, 2005), tudalen 262.
35
Mae erthygl gan Newyddion y BBC sy’n esbonio’r symbol CND ar gael yma: http://goo.gl/ceBZt0
36
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (Llundain, 2005), tudalen 267, yn wreiddiol o’r New Statesman, 21
Mehefin 1958.
32
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Ffynhonnell 2: Gorymdaith CND o Lundain i Aldermaston yn 1958

Adeg y Pasg yn 1958, fe wnaeth CND drefnu gorymdaith pedwar diwrnod 80km o ganol Llundain
i’r Sefydliad Ymchwil Arfau Atomig yn Aldermaston yn Berkshire.37 O’r 4,000 o orymdeithwyr,
roedd 90% o dan 25 oed.38 Aeth tua 20,000 o bobl i gyfarfod yn Sgwâr Trafalgar yn 1959, a
75,000 yn 1960 a 100,000 yn 1963.39 Gwelwyd protestiadau eistedd hefyd yng nghanolfan fomio
Swaffham a’r Sefydliad Ymchwil Arfau Atomig yn Foulness. Roedd yr heddlu fel arfer yn goddef y
protestiadau hyn, ac nid oedd CND yn cael llawer o gyhoeddusrwydd ganddyn nhw. Er enghraifft,
ar 18 Chwefror 1961, roedd Bertrand Russell a miloedd o bobl eraill yn protestio ar risiau’r
Weinyddiaeth Amddiffyn, ond eu hanwybyddu nhw wnaeth yr heddlu.
Lleihaodd y gefnogaeth ar gyfer CND yn gyflym yn yr 1960au oherwydd y rhesymau canlynol:

•
•
•

Roedd y DU bellach yn dibynnu ar daflegrau Polaris America, ac nid oedd ganddyn nhw
arfau a oedd wir yn annibynnol y gellir eu rhoi ymaith
Roedd Argyfwng Taflegrau Cuba 1962 wedi dangos cyn lleied o ddylanwad oedd gan y DU
ar bolisi America wrth i fomwyr a llongau tanfor yn y DU gael eu lansio ar gyfer ymosodiad
posibl ar yr Undeb Sofietaidd
Dangosodd Cytundeb Atal Profion 1963 y gallai diplomyddiaeth leihau bygythiad y ‘ras
arfau’.

4) Protestiadau : Cymdeithas yr Iaith Gymraeg40
Roedd gostyngiad sylweddol yn y nifer a oedd yn siarad ac yn deall yr iaith Gymraeg rhwng
1951 ac 1971. Gwelwyd eisoes ostyngiad o 20% rhwng 1931 ac 1951. Erbyn yr 1970au, dim ond
Gwynedd oedd â mwyafrif o siaradwyr Cymraeg.41
Gweler clip byr o raglen ddogfen CND am hyn yn http://goo.gl/B95qBF a chlipiau ffilm o orymdaith 1959 yn
http://goo.gl/6l3UKu
38
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 71.
39
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (Llundain, 2005), tudalen 264.
40
Galeri luniau o rai o brotestiadau’r Gymdeithas http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/gallery/7025338
41
O dudalen 23 History of Wales gan John Davies a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2007 ISBN 978014284751
37
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TABL : y gostyngiad yn y nifer a allai siarad a deall y Gymraeg42
Nifer trigolion Cymru a allai
siarad Cymraeg

Cyfran o drigolion Cymru a
oedd yn deall Cymraeg

1951

714,686

28.9%

1961

656,002

26%

1971

542,425

20.9%

Erbyn yr 1950au, roedd nifer cynyddol o Saeson yn symud i Gymru dros dro neu’n barhaol - roedd
hyn yn arwain at ostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg. Daeth Saeson i Gymru fel twristiaid,
er enghraifft i ymweld â Butlins ym Mhwllheli a agorodd yn 1947. Daethant hefyd i weithio, er
enghraifft i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear fel Wylfa, ac i ddysgu ym mhrifysgolion Bangor
ac Aberystwyth. A daethant yma i ymddeol43. Ychydig iawn o’r Saeson hyn a ymdrechodd i
integreiddio i gymunedau Cymru.
Roedd dylanwad cynyddol y ffôn, y radio a’r teledu hefyd yn bygwth yr iaith Gymraeg.44 Dywedodd
un aelod o Blaid Cymru mai’r radio “oedd y llofrudd mwyaf eto i’r ffordd Gymreig o fyw”. Roedd
radio mewn 82% o gartrefi Cymru erbyn 1952. Dywedodd Saunders Lewis, un o sylfaenwyr
Plaid Cymru, y gallai’r teledu “ddinistrio pob diwylliant yn gyfan gwbl”45. Yn 1951 roedd rhaglenni
Cymraeg yn cael eu darlledu ar adegau amhoblogaidd ar y radio a’r teledu, yn gynnar iawn neu’n
hwyr iawn, fel nad oedden nhw’n codi gwrychyn gwrandawyr a gwylwyr Saesneg.
Gwelwyd cynnydd graddol mewn rhaglenni Cymraeg ar y BBC ac ar deledu masnachol a
gwasanaethau radio o ganlyniad i waith Cyngor Darlledu Cymru yn sgil adroddiad Pilkington yn
1953 ac 1962, pan sefydlwyd BBC Cymru gyda 12 awr o’i rhaglenni ei hun, a 6 o’r rheiny yn y
Gymraeg. Yn 1968 enillodd HTV (Teledu Harlech) y drwydded darlledu masnachol ar gyfer Cymru
ac aethant ati i arbrofi â rhai rhaglenni yn y Gymraeg. Yn anffodus, roedd siaradwyr Saesneg yn
aildiwnio eu setiau teledu er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn sianeli Saesneg yn unig o Loegr.
Yn fwy na hynny, roedd cryn anwybodaeth a gelyniaeth amlwg tuag at yr iaith. Mewn stadau tai
newydd roedd pobl yn gwrthwynebu enwau ffyrdd Cymraeg. Yn 1957 cafwyd cwynion ynghylch
llythyr a gafodd ei bostio yng Nghaerdydd a’r cyfeiriad wedi’i ysgrifennu arno yn y Gymraeg - yn
y pen draw, cyrhaeddodd Fae Colwyn gyda “try foreign section” a “not known in China” wedi’u
hysgrifennu arno. Yn 1958, cafodd y Gymraeg ei disgrifio fel iaith yr anllythrennog gan yr Arglwydd
Raglan, Arglwydd Raglaw Sir Fynwy, llywydd llywodraethwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru46.
Yn 1960, ymunodd y Ceidwadwr Harold Macmillan â’r drafodaeth pan ddywedodd “Nid wyf yn
derbyn bod Cymro’n llai o genedlaetholwr os nad yw’n siarad Cymraeg”.47
O dudalen 23 History of Wales gan John Davies a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2007 ISBN 978014284751
O dudalen 26 Immigrants in Wales during the 20th Century gan Robin Evans a gyhoeddwyd gan CAA yn 2006 ISBN
9781845211509
44
O dudalen 261 A Concise History of Wales gan Geraint Jenkins a gyhoeddwyd gan Gaergrawnt yn 2007 ISBN
9780521530712
45
O dudalen 178 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
46
O dudalen 178 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
47
O dudalen 415 Patriots gan Richard Weight a gyhoeddwyd gan Pan yn 2002 ISBN 0330491415
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Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 1962 gan grŵp o bobl ifanc a oedd wedi mynychu
ysgol haf Plaid Cymru ym Mhontarddulais. Ei nod oedd gwella statws yr iaith Gymraeg a’i hatal
rhag diflannu drwy roi’r hawl i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith yn eu bywyd o ddydd i ddydd.
Cafodd hyn ei ysbrydoli gan ddarlith Saunders Lewis, sef un o sefydlwyr Plaid Cymru, ar Radio’r
BBC. “Tynged yr Iaith” oedd ei theitl. Galwodd Saunders Lewis ar bobl Cymru i weithredu’n
uniongyrchol er mwyn “ei gwneud hi’n amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes
llywodraeth ganol heb y Gymraeg”. Roedd wedi gobeithio y byddai Plaid Cymru’n gwneud hyn ond
dywedodd Gwynfor Evans, arweinydd y Blaid, nad oedd yn bosibl “cyfuno brwydr effeithiol dros yr
iaith Gymraeg a bod yn blaid wleidyddol”.48
Roedd y Gymdeithas yn annog ei haelodau i weithredu’n ddi-drais ac yn uniongyrchol er mwyn
cyflawni eu hamcanion.49 Cawsant eu hysbrydoli gan lwyddiant Ghandi yn India a Martin Luther
King50 yn yr UDA gan iddynt hwythau ddefnyddio’r dulliau hyn. Gwelwyd dulliau tebyg yn cael
eu defnyddio mewn protestiadau yn erbyn boddi cwm Tryweryn hefyd, ond ni chawsant lawer o
effaith. Roedd Saunders Lewis wedi amlinellu sut gallai hyn weithio drwy ddefnyddio achos Trefor
ac Eileen Beasley o Langennech a wrthododd dalu eu trethi lleol, rhwng 1952 ac 1960, oni fyddai’r
gorchmynion treth yn y Gymraeg. Ar y cyfan, Cymraeg oedd iaith Dosbarth Gwledig Llanelli yn
1951. Ar ddiwedd yr achos llys hir, anfonwyd gorchymyn treth dwyieithog yn y pen draw, ar ôl i
feilïaid [pobl sy’n casglu eiddo er mwyn talu dyledion] gymryd dodrefn y Beasleys oddi arnynt
deirgwaith.51

Ffynhonnell 3 : y brotest eistedd ar Bont Trefechan, 2 Chwefror 196352

Roedd y brotest gyntaf yn 1963 ym Mhont Trefechan, Aberystwyth i orfodi’r Swyddfa Bost i gynnig
ffurflenni yn y Gymraeg yn ogystal â Saesneg. Cafodd adeiladau eu gorchuddio â phosteri a daeth
y traffig i stop gan fod y bont wedi cael ei “meddiannu” gan y protestwyr am hanner awr. Yn yr un
Gellir darllen cyfieithiad Saesneg o’r araith hon yn
http://morris.cymru/testun/saunders-lewis-fate-of-the-language.html a gellir gwrando ar yr araith hon yn y Gymraeg
wreiddiol https://www.youtube.com/watch?v=j7ntVx4m3YU&list=PL40485C58AA549774
49
O dudalen 626 History of Wales gan John Davies a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2007 ISBN 978014284751
50
Clip sy’n dangos protestwyr dros yr iaith yn esbonio gweithredu’n uniongyrchol
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00hlcgx neu ceir fersiwn arall yn http://www.bbc.co.uk/programmes/p0127yvh
51
Bywgraffiad Martin Luther King oedd un o lyfrau Cymraeg mwyaf llwyddiannus 1969
52
O https://en.wikipedia.org/wiki/Tynged_yr_Iaith
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flwyddyn, sefydlodd Owain Owain unig gyhoeddiad y Gymdeithas, sef Tafod y Ddraig - ef hefyd
oedd y golygydd a’r un a ddyluniodd y logo.
Cafwyd tair prif ymgyrch yn yr 1960au a’r 1970au - sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hadnabod ar
ddogfennau swyddogol, rhoi’r Gymraeg ar arwyddion ffyrdd a chael gwasanaeth radio a theledu
yn yr iaith Gymraeg:

•
•
•

Yn yr 1960au, er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hadnabod ar ddogfennau
swyddogol, roedd protestwyr yn gwrthod llenwi ffurflenni, talu biliau na phrynu trwyddedau
oni allen nhw wneud hynny yn y Gymraeg
Yn yr 1970au cynnar, er mwyn cael arwyddion ffyrdd yn y Gymraeg, roedd protestwyr
yn peintio arwyddion yn wyrdd fel nad oedd pobl yn gallu darllen yr enwau Saesneg fel
Newtown neu Lampeter, neu roedden nhw’n tynnu’r arwyddion i lawr ac yn eu gadael y tu
allan i adeiladau’r llywodraeth53
Yn ddiweddarach yn yr 1970au, er mwyn cael gwasanaethau radio a theledu yn y
Gymraeg, roedd protestwyr yn gwrthod talu eu trwyddedau teledu, yn dringo mastiau radio
a theledu, yn torri i mewn i stiwdios teledu i darfu ar ddarllediadau ac aeth rhai ar streic
newyn.

Gwelwyd ffyrdd eraill o brotestio hefyd, wedi’u creu er mwyn denu cymaint o gyhoeddusrwydd
â phosib - meddiannu eiddo, torri i mewn, streiciau newyn, tarfu ar weithrediadau yn y llys, taflu
awyrennau papur i mewn i Dŷ’r Cyffredin o’r oriel gyhoeddus. Roedden nhw’n peintio sloganau
Cymraeg ar adeiladau busnesau, siopau a swyddfeydd nad oeddent yn darparu eu gwasanaethau
yn y Gymraeg54. Roedd y protestwyr yn fodlon mynd i’r carchar pe bai angen. Erbyn 1976, roedd
697 o brotestwyr wedi ymddangos yn y llys am ddifrod troseddol - cafodd 143 ohonynt eu hanfon
i’r carchar a bu’n rhaid i lawer mwy ohonynt dalu dirwyon. Golygai hyn mai’r Gymdeithas oedd y
grŵp protest mwyaf ers y swffragetiaid.
Nid oedd pawb yn cytuno mai hon oedd y ffordd gywir i ddatrys y broblem. Ysgrifenwyd hyn ar
nodyn gan y Swyddfa Gymreig yn 1969 - “mae drwgweithredoedd ffyliaid [protestwyr] diweddar
yn pechu yn erbyn pob arlliw barn ac maen nhw’n dechrau creu’r argraff mai eithafwyr yw’r iaith
Gymraeg.” Ysgrifennodd y Western Mail “mae’r mwyafrif helaeth o Gymry wedi diflasu’n llwyr ar y
gweithredoedd dinistriol a hunan-oddefgar hyn”. Cafodd protestwyr eu trin yn llym hefyd - yn 1969
gofynnwyd i ddyn i dalu 3 gini am gyfieithydd Cymraeg; yn 1970 cafodd 14 ymgyrchydd mewn
achos yn Lloegr eu carchau am wrthdystio yn erbyn carcharu’r protestwyr oedd o flaen eu gwell o ganlyniad, aeth rhai ohonynt ar streic newyn yn y carchar fel protest bellach.55
Er nad oedd gan y Gymdeithas erioed fwy na 2,000 o gefnogwyr swyddogol, roedd llawer yn
cydymdeimlo ag achos yr iaith Gymraeg, er nad oedden nhw o reidrwydd yn cytuno â’r ffordd
roedden nhw’n mynd o’i chwmpas hi. Arferai pobl hŷn ysgrifennu llythyrau i bapurau newydd
yn dadlau o blaid yr iaith Gymraeg, a llwyddodd rhai i godi arian i dalu dirwyon y protestwyr,
gwrthododd rhai eraill â chasglu eu pensiynau gan nad oedden nhw’n gallu gwneud cais amdanyn
nhw yn y Gymraeg. Yn 1972, cafodd dau ddyn eu gadael yn rhydd o’r llys yng Nghaerdydd am
fod â theledu heb drwydded. Penderfynodd ynad o Abertawe y byddai’n talu dirwy protestiwr ei
https://goo.gl/HHffRe
O dudalen 115 Wales 1900 to the present day gan Harri Jones a Colin Hughes a gyhoeddwyd gan CAA yn 2014
55
O dudalen 228 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
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hun gan nad oedd yn cytuno â phenderfyniad yr ynadon eraill56. Cafodd protestwyr dros yr iaith
Gymraeg eu diystyru gan y Prif Weinidog Ceidwadol, Ted Heath, fel “gwleidyddiaeth blodau i bobl
blodau” - cyfeiriad oedd hyn at hipis yr 1960au a’r newid diweddar a fu yn symbol cenedlaethol
Cymru, o’r genhinen i’r cennin pedr57. Er hyn, daeth rhai newidiadau i rym yn sgil y protestiadau
hyn:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Yn 1964, sefydlwyd Swyddfa Gymreig gydag Ysgrifennydd Gwladol â chyfrifoldeb dros
Gymru, yn rhannol er mwyn ymdrin â’r materion a godwyd gan y Gymdeithas a Phlaid
Cymru
Sefydlodd y llywodraeth bwyllgor i astudio statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg; yn 1965,
cafwyd argymhelliad yn ei adroddiad y dylai “unrhyw beth a wneir yn y Gymraeg yng
Nghymru fod â’r un grym cyfreithiol a phe bai yn Saesneg”; Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg
1967 yn nodi y gallai pobl ddewis i ddefnyddio’r Gymraeg neu Saesneg yn y llys, ac y
byddai adroddiadau swyddogol yn cael eu cyhoeddi yn y ddwy iaith58
Erbyn 1969 roedd 250 o ffurflenni’r llywodraeth ar gael yn y Gymraeg; 11 yn unig oedd ar
gael yn 196459 er enghraifft, cafodd disgiau treth car eu cyflwyno yn y Gymraeg yn 1967
Treuliodd y Tywysog Charles dymor ym mhrifysgol Aberystwyth i ddysgu Cymraeg cyn cael
ei urddo’n Dywysog Cymru yn 1969
O 1970, penderfynodd y Swyddfa Gymreig mai dim ond enwau llefydd yn y Gymraeg
fyddai’n cael eu harddangos ar arwyddion gan eu bod yn poeni y byddai arwyddion
dwyieithog yn rhy ddryslyd; Caerdydd oedd y cyntaf i arbrofi ag arwyddion enwau
strydoedd dwyieithog; aeth y cynghorau lleol ati i wneud arwyddion yn fwy Cymraeg mewn
ardaloedd lle roedd y mwyafrif yn siarad Cymraeg e.e. aeth Dolgelley yn Dolgellau, Llanelly
yn Llanelli, Conway yn Conwy60
Cafodd yr orsaf Gymraeg, BBC Radio Cymru, ei darlledu am y tro cyntaf yn 1977 ar
donfedd y gellid gwrando arni ar setiau radio VHF newydd rhad; ar y cychwyn, ni allai
chwarter o gartrefi Cymru wrando ar yr orsaf gan nad oedd signal yn yr ardal
Erbyn 1971-2, roedd rhaglenni teledu Cymraeg ymlaen am 12 awr yr wythnos, gyda
rhaglenni o ansawdd gwell e.e. rhaglen gomedi Fo a Fe o 1970 a oedd yn chwarae ar
y gystadleuaeth rhwng gogledd a de Cymru, a darlledwyd yr opera sebon boblogaidd
Pobol y Cwm am y tro cyntaf yn 197461
Yn Adroddiad Crawford 1974 a gomisiynwyd gan y llywodraeth Lafur, awgrymwyd y dylid
sefydlu sianel Gymraeg ei hiaith ar wahân62; er hyn, yn 1979, cyhoeddodd llywodraeth
Geidwadol Margaret Thatcher y byddai’n torri addewid a wnaeth cyn yr etholiad ac na
fyddai’n creu gorsaf deledu Gymraeg63; yn dilyn mwy o brotestiadau, cafodd S4C ei lansio
o’r diwedd yn 1982.64
Gwelwyd cynnydd yn nifer yr ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg.

O dudalen 230 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
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O dudalen 414 Patriots gan Richard Weight a gyhoeddwyd gan Pan yn 2002 ISBN 0330491415
58
O dudalen 415 Patriots gan Richard Weight a gyhoeddwyd gan Pan yn 2002 ISBN 0330491415
59
O dudalen 226 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
60
O dudalen 230 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
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O dudalen 286 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
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O dudalen 292 When Was Wales gan Gwyn A William a gyhoeddwyd gan Penguin yn 1985 ISBN 0140136436
63
O dudalen 17 Wales 1900 to the present day gan Harri Jones a Colin Hughes a gyhoeddwyd gan CAA yn 2014
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O http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-language-protests-history-cymdeithas-7025346
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Roedd cyfyngiadau hefyd ar lwyddiant symudiad yr iaith Gymraeg:

•
•
•
•

Ar ôl i Ddeddf yr Iaith Gymraeg gael ei phasio, roedd pobl yn dal i wrthwynebu’r syniad
o orfod gofyn am gael pethau wedi’u cyfieithu; ym marn rhai, roedd yn ffurf newydd ar
orthrwm; er hyn, yn 1975, dim ond 1% o geisiadau am drwydded yrru oedd yn y Gymraeg
a dim ond 7 cais am ffurflenni Cymraeg a dderbyniodd y swyddfa dreth ym Mangor gan y
3000 o fusnesau roedd yn delio â nhw
Nid oedd pawb o’r farn y dylid trin protestwyr dros yr iaith Gymraeg yn wahanol i unrhyw
un arall. Er bod pedwar o siaradwyr Cymraeg ar Gabinet y Blaid Lafur yn yr 1960au,
gwnaeth Cledwyn Hughes, yr Ysgrifennydd Gwladol yn 1968, droi ei gefn ar gymodi â’r
cenedlaetholwyr, wrth iddo ddadlau bod y Gymraeg yn fygythiad i’r rhai nad oeddent yn
gallu siarad Cymraeg yng Nghymru
Er mwyn osgoi dadl a chost, penderfynodd y Swyddfa Gymreig drosglwyddo’r cyfrifoldeb
dros geisiadau cyfieithu ac arwyddion dwyieithog yn ôl i’r llywodraeth leol e.e. Ni chafodd
Swansea arwydd newydd ag Abertawe arno gan mai Swansea roedd y trigolion lleol yn ei
alw, ond roedd dicter pan na chafodd arwydd Cardigan ei newid i Aberteifi gan mai dyna
beth roedd y trigolion lleol yn ei alw; O drwch blewyn, llwyddodd Cyngor Dosbarth Cwm
Rhymni i wrthod newid sillafu Caerphilly i Caerffili ac yng Ngwynedd, pleidleisiodd cyngor
Y Bermo (Barmouth) rhag newid enw’r dref i Abermaw; Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi’i
rannu’n ddau ynghylch cyflwyno arwyddion dwyieithog a gwrthododd Aberystwyth y syniad
gan y byddai’r gost yn rhy uchel; yn y pen draw, roedd 10 allan o’r 13 sir yng Nghymru
eisiau arwyddion dwyieithog ond dim ond 9 allan o 65 cyngor trefol oedd eu heisiau65
Yng Ngwynedd cynigiwyd cynllun y dylai holl weithwyr y sir allu siarad Cymraeg, a’r rhai
di-Gymraeg yn gorfod dysgu’r iaith ond cafodd hyn ei ddiddymu yn dilyn cwynion gan yr
undeb llafur Unison a’r Comisiwn dros Gydraddoldeb Hiliol.

5) Pa newidiadau a welwyd mewn addysg uwchradd yng Nghymru
rhwng 1951 a 1979?
Yn ystod yr 1940au, roedd addysg yn y DU wedi bod yn ddryslyd iawn ac yn afreolaidd. Roedd
Deddf Addysg 1918 wedi codi’r oedran gadael ysgol i 14 oed. Dywedodd Pwyllgor Haddow 1926
y dylid rhannu addysg yn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Erbyn 1938, oherwydd diffyg
arian, roedd oddeutu 36% o blant yn dal i gael eu haddysgu trwy gyfrwng yr hen gwricwlwm
elfennol nes iddyn nhw adael yr ysgol yn 14 oed heb gymwysterau.
Nod Deddf Addysg Butler 1944 oedd cynnig ‘addysg uwchradd i bawb’ drwy godi’r
oedran gadael i ddisgyblion ysgolion y wladwriaeth i 15 oed, a chafodd hyn ei weithredu yn 1947.
Rhoddwyd system ysgol dridarn ar waith mewn tri math gwahanol o ysgolion:

•
•
•

ysgolion gramadeg, ar gyfer plant mwy academaidd a oedd yn sefyll arholiadau ac a
fyddai’n mynd ymlaen i astudio mewn addysg bellach
ysgolion uwchradd modern, ar gyfer plant mwy ymarferol a oedd yn gadael yn 15 oed
hebgymwysterau66
ysgolion technegol ar gyfer plant a oedd yn wan yn academaidd, er dim ond ychydig iawn
o’r rhain a gafodd eu hadeiladu.

O dudalen 230 Wales Since 1939 gan Martin Johnes a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2012 ISBN
9780719086670
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Ffilm o fechgyn a merched yn dysgu mewn ysgol Uwchradd Fodern yn Henley on Thames yn 1950
https://www.youtube.com/watch?v=TZTXlTTh_N8
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ASTUDIAETH ACHOS : Ysgol Ramadeg Bishop Gore, Abertawe
Cafodd yr ysgol ei sefydlu’n wreiddiol fel ysgol ramadeg am ddim i fechgyn yn 1682. Ar ôl
y newidiadau a ddaeth i rym yn sgil Deddf Addysg 1944, cafodd yr ysgol ei had-drefnu a’i
hailadeiladu, gan droi’n Ysgol Ramadeg Bishop Gore. Tan 1970, roedd Bishop Gore yn ysgol
ramadeg i fechgyn yn unig, yna unodd a’r ysgol ramadeg i ferched, Glanmôr, ac Ysgol Uwchradd
Townhill a throi’n Ysgol Uwchradd Gyd-addysgol Bishop Gore yn 1971.

Ffynhonnell 4 - Un o dimau rygbi Ysgol Uwchradd Bishop Gore o dymor 1955-195667 - gellir gweld adeilad yr ysgol
newydd a gafodd ei agor yn yr 1950au cynnar yn y cefndir

“Fe ddechreuais i ar y diwrnod y cafodd adeilad newydd yr ysgol ei agor. Roedd yn llawer
brafiach na’r hen adeiladau Fictorianaidd tywyll roeddwn i wedi bod ynddynt yn yr ysgol gynradd.
Y nodwedd fwyaf anhygoel yn yr adeilad newydd oedd y pwll nofio maint llawn, gyda bwrdd
plymio uchel iawn. Yn y gwersi, roedd pawb yn eistedd y tu ôl i ddesgiau a oedd wedi eu gosod
mewn rhesi. Roedd y rhan fwyaf o’r athrawon yn gwisgo gŵn. Yr hyn a fu’n llwyddiant mawr i
mi’n bersonol oedd dysgu iaith yr Hen Roeg yn yr ail flwyddyn. Roedd hyn yn help mawr i mi wrth
ddatblygu fy ngyrfa yn y dyfodol, yn yr holl swyddi gwyddonol ges i. Roedd astudio pynciau fel
hyn yn anarferol iawn bryd hynny.” O gyfweliad â thad yr awdur Nicholas Quinn a dyfodd i fod yn
beiriannydd sifil.
Mewn cymunedau gwledig, yn enwedig yn ardaloedd llai poblog Cymru, roedd yr ysgol
ddwyochrol yn bodoli hefyd - roedd yr ysgolion hyn yn rhannu disgyblion yn ffrwd ysgol
ramadeg a ffrwd ysgol uwchradd. Er eu bod yn mynd i’r un ysgol, roedd y disgyblion mewn
gwahanol ffrydiau’n cael eu dysgu mewn gwahanol ddosbarthiadau.

67
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18 Caledi, Cyfoeth ac Anniddigrwydd, 1951-1979: Rhan 6
ASTUDIAETH ACHOS : Ysgol Maelor, Llannerch Banna, Wrecsam - ysgol ddwyochrol

Ffynhonnell 5: Ysgol Maelor, Llannerch Banna, Wrecsam68

Agorodd Ysgol Maelor yn Llannerch Banna ar y 3ydd o Fedi 1957, ond ni chafodd ei hagor yn
swyddogol tan y seremoni ar y 6ed o Dachwedd y flwyddyn honno. Roedd yn ysgol ddwyochrol,
gyda dosbarth ffrwd ysgol ramadeg a dosbarthiadau ffrwd ysgol uwchradd fodern ym mhob
blwyddyn. Golygai hyn y gallai’r holl blant chwarae a bwyta gyda’i gilydd y tu allan i’w gwersi, ond
eu bod yn cael eu gwahanu i wahanol ddosbarthiadau ar gyfer y gwersi. Gan fod yr ysgol wedi’i
hadeiladu mewn ardal wledig, 10 milltir y tu allan i dref Wrecsam, nid oedd digon o ddisgyblion i
gael ysgol ramadeg ac ysgol uwchradd fodern ar wahân felly cafodd y ddwy elfen eu cyfuno yn yr
un adeilad ysgol.
Roedd llyfr cofnodion y Pennaeth, dogfen gyfreithiol yr oedd yn rhaid i bob Pennaeth ei chadw tan
yr 1980au, yn amlinellu rhai o’r problemau roedd yr ysgol, fel nifer o ysgolion eraill yng Nghymru,
yn eu wynebu pan gafodd ei hagor:
1)

Cafodd nifer o ysgolion eu hadeiladu’n sydyn iawn yn yr 1940au a’r 1950au ac o ganlyniad
roedd prinder offer, fel y nododd Pennaeth Ysgol Maelor yn ei gofnod cyntaf yn y llyfr
cofnodion, “Er nad oedd dodrefn mewn nifer o’r ystafelloedd dosbarth, a dim bwrdd du yn
unrhyw un ohonynt, nid oedd gwerslyfrau na llyfrau ymarfer ar gael, dim offer ar gyfer yr
ystafelloedd Celf a Chrefft na’r labordy Gwyddoniaeth, ac er ein bod yn brin o ddau athro,
roedd yr amserlen gyffredin ar waith o’r prynhawn cyntaf un”.69

2)

Cafwyd problemau hefyd gydag elfen ddwyochrol yr ysgol, a oedd yn rhannu’r disgyblion
yn ffrydiau ysgol ramadeg a ffrydiau ysgol uwchradd fodern “Gofynnodd y Cyfarwyddwr
[Addysg] i’r Pennaeth i ailystyried y trefniadau er mwyn ceisio lleihau’r anghyfartaledd
rhwng dosbarth Gramadeg y flwyddyn gyntaf a dosbarth Modern y flwyddyn gyntaf drwy
roi mynediad i’r dosbarth Gramadeg i blant a oedd yn cael eu hargymell gan Brifathrawon
ysgolion Cynradd ac achosion a oedd ar y ffin yn arholiad yr ysgol Gynradd ar gyfer y
dosbarth Gramadeg.”70 Roedd rhieni rhai plant yn dal i gwyno nad oedd eu plant wedi
cael lle yn y ffrwd Ysgol Ramadeg ac felly roedd rhaid cymryd camau pellach i ddangos
na fyddai plant yn cael eu ‘dal’ yn y ffrwd Ysgol Uwchradd Fodern: “Mae’r amserlen wedi’i
diwygio er mwyn rhoi lle cyfyngedig i rai pynciau rhwng y ffrwd Ramadeg a rhai disbyglion

Ffotograff yr awdur ei hun
O gofnod Ysgol Maelor yn y llyfr cofnodion yn yr wythnos yn gorffen 6ed Medi 1957
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O gofnod Ysgol Maelor yn y llyfr cofnodion yn yr wythnos yn gorffen 13ed Medi 1957
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yn y ffrwd Fodern. Nododd y Dirprwy Gyfarwyddwr y bydden nhw’n ystyried trosglwyddo o’r
ffrwd Ysgol Fodern i’r ffrwd Ysgol Ramadeg ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf”71
Roedd pobl yn cyfeirio at safon yr ysgolion gwahanol hyn fel ‘aur, arian a phlwm’, ond
y bwriad oedd y byddai gan bob math o ysgol statws cydradd a mynediad cyfartal at
adnoddau. Arweiniodd y Ddeddf at raglen sylweddol o adeiladu ac adnewyddu ysgolion.
Gwnaeth y gwariant ar addysg ddyblu rhwng 1947 ac 1958. Ar y llaw arall, erbyn yr 1960au
roedd gan yr ysgol ramadeg gyffredin dair gwaith yn fwy o adnoddau nag ysgol uwchradd
fodern, a’r athrawon gorau i gyd.
Roedd yr arholiad 11-plws (neu’r ‘prawf ysgoloriaeth’) yn penderfynu pa ysgol y byddai
plentyn yn ei mynychu. Nid oedd yn brawf cwbl ddibynadwy – yn yr 1950au, amcangyfrifwyd
bod 60,000 o fyfyrwyr y flwyddyn yn yr ysgol anghywir, ac roedden nhw’n cael eu symud
i fyny neu i lawr. Mae Linda Shanovitch,72 a aeth i’r ysgol yn yr 1960au cynnar, yn cofio,
‘Roedden ni wedi bod yn paratoi ar ei gyfer ers amser maith. Am flynyddoedd, roedd yr
ysgol wedi dweud a dweud wrthym ni pa mor bwysig oedd y cyfan. Roeddwn i’n teimlo na
fyddwn i byth yn gwneud dim â fy mywyd os na fyddwn i’n gwneud yn dda yn yr arholiad
yma’. Nid pawb oedd yn ystyried mynd i’r ysgol uwchradd fodern yn fethiant. Mae’r
cyflwynydd teledu Alan Titchmarsh yn cofio, ‘Wnes i erioed ei ystyried yn fethiant, dim
ond math o broses ddethol naturiol a oedd yn gwneud yn siŵr nad oedd plant â meddwl
ymarferol, fel fi, yn gorfod mynd trwy chwe blynedd o astudiaethau academaidd na fydden
ni byth yn gallu ymdopi â nhw’.73
Erbyn 1960, roedd dwy ran o dair o’r plant wedi’u haddysgu gan y wladwriaeth yn mynychu
ysgolion uwchradd modern, ond daeth llawer ohonyn nhw i ystyried eu hunain yn fethiant.
Mae’n hawdd gweld pam roedd disgyblion yn teimlo fel hyn. Er enghraifft, yn 1964 dim
ond 318 o ddisgyblion ysgolion uwchradd modern trwy’r DU gyfan a gafodd eu cofrestru i
sefyll arholiadau Safon Uwch. Roedd y system yn peri rhwyg gan fod mwy o blant dosbarth
canol na dosbarth gwaith yn elwa o ysgolion gramadeg. Dechreuodd astudiaethau ddangos
y gallai cefndir disgybl a gallu teulu i fforddio hyfforddiant ddylanwadu ar brofion IQ fel yr
arholiad 11-plws. Gallai hefyd wahanu ffrindiau a phlant o’r un teulu.

FFOCWS: Arholiadau
I fesur cynnydd addysg plant o dan y system newydd ar ôl 1944, daeth yr arholiadau cenedlaethol
cyntaf i gael eu gosod yn allanol i fodolaeth yn 1951. Roedd y TAG (Tystysgrif Addysg Gyffredinol)
– Safon Gyffredinol (‘Lefel O’) yn cael ei sefyll pan fyddai disgybl yn 16 oed, a Safon Uwch (‘Lefel
A’) yn cael ei sefyll pan fyddai disgybl yn 18 oed. Dim ond disgyblion mewn ysgolion gramadeg a
oedd yn sefyll yr arholiadau hyn fel arfer. Dim ond tystysgrifau ysgol a oedd yn cael eu cynnig yn
lleol roedd disgyblion ysgolion uwchradd modern a niferoedd cynyddol o ddisgyblion cyfun yn cael
eu sefyll, nes cyflwyno’r Dystysgrif Addysg Uwchradd (‘TAU’) genedlaethol yn 1965. Roedd TAU
gradd 1 yn gyfwerth â Lefel O gradd C. Roedd TAU yn cynnig ystod fwy eang o bynciau, ac roedd
llawer ohonyn nhw’n canolbwyntio ar fod yn ymarferol, fel gofal car. Erbyn yr 1970au hwyr, roedd
llawer o ddisgyblion cyfun yn sefyll cyfuniad o arholiadau TAG a TAU.
O gofnod Ysgol Maelor yn y llyfr cofnodion yn yr wythnos yn gorffen 20ed Medi 1957
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (Llundain, 2005), tudalen 421, yn wreiddiol o Miriam Akhtar a Steve
Humphries, The Fifties and Sixties: A Lifestyle Revolution (Boxtree, 2002), tudalen 26.
73
Alan Titchmarsh, When I was a Nipper: The way we were in disappearing Britain (BBC Books, 2011), tudalen 123.
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Un o’r newidiadau eraill a welwyd yn sgil Deddf Addysg 1944 oedd rhoi cyfrifoldeb dros ysgolion i
Awdurdodau Addysg Lleol (AALlau) a oedd newydd eu ffurfio. Cyfrifoldeb yr AALlau hyn oedd
penderfynu sut byddai ysgolion yn cael eu trefnu a’u rhedeg. Penderfynodd rhai AALlau nad y
system dridarn oedd y ffordd roedden nhw am redeg eu hysgolion, ac edrychodd rhai ar syniad
a oedd yn gweithio’n dda iawn mewn gwledydd eraill – yr ysgol gyfun, lle’r oedd disgyblion o bob
gallu a chefndir yn gweithio gyda’i gilydd yn yr un ysgol74. Sefydlwyd ambell i ysgol gyfun arbrofol
yn Llundain yn 1946, fel ysgol Walworth. Agorwyd ysgol gyfun bwrpasol gyntaf Llundain yn
Kidbrooke yn 1954.75
Ar Ynys Môn, cyfunwyd Ysgol Ramadeg Caergybi ac Ysgol Uwchradd San Cybi yn 1949 i ffurfio
ysgol gyfun newydd, sef Ysgol Uwchradd Caergybi, ac ysgol gyfun bwrpasol gyntaf Cymru oedd
Ysgol Syr Thomas Jones, a agorwyd yn 1950, ac yna fe’i dilynwyd gan ysgolion eraill fel Ysgol
Gyfun Llangefni a agorodd yn 1953, sydd hefyd ar Ynys Môn. Erbyn 1953, Ynys Môn oedd yr AALl
cyntaf i newid i system gyfun yn gyfan gwbl.

Ffynhonnell 6: Ysgol Syr Thomas Jones

ASTUDIAETH ACHOS : Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol Uwchradd Caergybi oedd yr ysgol gyntaf yn y DU i fod yn ysgol gyfun pan gafodd Ysgol
Ramadeg Caergybi ac Ysgol Uwchradd San Gybi, oedd gyferbyn â’i gilydd, eu cyfuno’n un ysgol
yn 1949. Cafodd pob plentyn un ar ddeg oed, bechgyn a merched, o ysgolion cynradd lleol eu
hanfon i Gaergybi.
Dyma atgof un plentyn a oedd yn mynychu’r ysgol Ramadeg pan gafodd yr ysgolion eu huno: “...
ni chafodd y broses lawer o effaith arnon ni, fe wnaethon ni gario ymlaen fel arfer, ond yn union
cyn hynny, roedd wedi digwydd go iawn, ac yn sydyn, pan oeddwn i yn y bumed flwyddyn...roedd
disgyblion o’r ochr arall...yn ymddangos yn ein plith, gan gynnwys un o fy ffrinidiau gorau a oedd
yn anffodus wedi methu’r 11-plws ac...roedd hynny’n braf iawn”.76
Mae ffilm o ysgol gyfun yn 1962 yn esbonio’r rhesymeg drostynt ar gael yma:
https://www.youtube.com/watch?v=ME4hAlkPejM
75
Mae fideo o agoriad ysgol gyfun Holland Park yn Llundain yn 1959 ar gael yma:
https://www.youtube.com/watch?v=RFFluu-1kN4
76
O gyfweliad â chyn-ddisgybl mewn Ysgolion Cyfun Arloesol: Gwleidyddiaeth Addysg: Mae Reform and response on
Anglesey circa 1935-1974 Traethawd PhD a gyflwynwyd i Brifysgol Bangor 19 Ionawr 2016 gan Kerstin Anna Sofia
Olsson Rost, ar gael yma: http://e.bangor.ac.uk/6531/
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Roedd Pennaeth Ysgol Caergybi, Trefor Lovett, yn credu y dylid rhoi cyfle i bob disgybl o bob
gallu i gwrdd â’u llawn botensial - “dylid ymestyn cynnydd disgybl cyn belled â’i allu naturiol a
gellir disgwyl i ddisgyblion ddewis pynciau dim ond ar ôl iddynt gael profiad o’r amrywiol opsiynau
eraill”77
Pan gyrhaeddodd y plant yr ysgol, roedden nhw wrth eu boddau gan ei bod mor wahanol i’r ysgol
gynradd. Roedd ganddynt wisg ysgol, cân yr ysgol, arwyddair yr ysgol, Pennaeth pwerus, ac
athrawon ardderchog. Roedd disgyblion yn symud o un dosbarth i’r llall ar gyfer gwahanol wersi.
Roedd y rhan fwyaf o ysgolion cyfun, fel ysgolion dwyochrol, yn rhannu disgyblion i ffrydiau yn ôl
eu gallu, ond roedd disgyblion Caergybi’n cael eu dysgu mewn dosbarthiadau â gallu cymysg am
y blynyddoedd cyntaf. Cymerodd gryn dipyn o amser i berffeithio’r broses o addysgu mewn ffordd
gwbl gynhwysfawr. Mewn adroddiad arolwg o 1961, nodwyd, “nid oes gan y Penaethiaid Adran
presennol ddigon o amser i’w neilltuo i anghenion a phroblemau addysg y disgyblion cyffredin a’r
rhai is na’r cyffredin.”78
Cafodd mwy o ysgolion cyfun eu creu yn Amlwch (Ysgol Syr Thomas Jones) yn 1952 a Llangefni
(Ysgol Gyfun Llangefni) yn 1953, ac ysgol arall yn agor ym Mhorthaethwy (Ysgol David Hughes)
yn 1963. Ym mis Tachwedd 1952, cyhoeddodd Cyngor Ynys Môn ddiwedd ar yr arholiadau 11+ ar
yr ynys, gan wneud pob ysgol uwchradd yn ysgol gyfun.79
Roedd rhai ardaloedd, fel Llundain, yn newid i system gyfun am fod ganddyn nhw
gynghorau a oedd yn cael eu rheoli gan y Blaid Lafur. Roedd ardaloedd eraill yn sylweddoli
bod arbedion posibl i’w sicrhau wrth roi’r holl adnoddau a oedd ar gael mewn un ysgol
yn hytrach na sawl ysgol wahanol. Cafwyd pwysau gan rieni plant a oedd wedi ‘methu’ yr
arholiad 11-plws; roedden nhw’n fwy dylanwadol o lawer oherwydd bod mwy ohonyn nhw
na rhieni plant a oedd wedi pasio’r arholiad. Roedd ardaloedd eraill fel Swydd Gaerlŷr yn
yr 1950au a Gorllewin Swydd Efrog yn yr 1960au yn osgoi’r arholiad 11-plws trwy aildrefnu
eu hysgolion yn ysgolion cynradd (disgyblion 4–8 oed), canol (disgyblion 9–13 oed) ac
uwchradd (disgyblion 14–18 oed). Mewn rhai ardaloedd gwledig, roedd ysgolion dwyochrol
a oedd â ffrwd ysgol ramadeg a ffrwd ysgol uwchradd fodern yn yr un ysgol. Erbyn 1964,
roedd un plentyn o bob deg yn cael ei addysgu mewn ysgol gyfun (o’i gymharu ag un
plentyn o bob cant yn 1951).
Gwelwyd dadl frwd iawn am fanteision ac anfanteision system yr ysgolion gramadeg.
Roedd Adroddiad Newsome y llywodraeth yn 1963 yn awgrymu nad oedd llawer o blant yn
cyrraedd eu potensial, gan nad oedd y rheini a oedd wedi mynychu ysgol uwchradd fodern
wedi cael yr un cyfleoedd addysg â’r rheini a oedd wedi pasio’r arholiad 11-plws. Parhau a
wnaeth y ddadl ar gynghorau lleol ac mewn papurau newydd cenedlaethol:

O http://www.holyhead.com/schools/
O ‘Adroddiad: ysgolion uwchradd Amlwch, Biwmares a Llangefni’ AEM, haf a hydref 1961, Llundain, TNA: ED
216/27
79
O “Evolution of the Comprehensive school 1926-1972’ gan David Rubenstein a Brian Simon
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Dadleuon o blaid ysgolion cyfun

•
•
•
•
•

cwricwlwm gallai ysgolion mwy gynnig
byddai’n fwy teg oherwydd ni fyddai
disgyblion yn cael eu dewis drwy
arholiad disgyblion yn 11 oed
cyfle cyfartal i bob teulu
ni fyddai plant yn cael eu condemnio i
fethu yn 11 oed
byddai pobl o amrywiol gefndiroedd yn
cael cymysgu

Dadleuon yn erbyn ysgolion cyfun

•
•
•
•

byddai safonau’n disgyn oherwydd
byddai’r llai abl yn dal y plant mwyaf
deallus yn ôl
ni fyddai myfyrwyr mwy galluog yn
cael digon o gymhelliant
byddai ysgolion yn mynd mor fawr,
bydden nhw’n amhersonol
byddai ysgolion mawr yn anodd eu
rheoli a’u trefnu

Parhau a wnaeth y ddadl hyd yn oed ar ôl buddugoliaeth etholiadol y Blaid Lafur yn 1964. Yn ôl
pob sôn, dywedodd Tony Crosland, Ysgrifennydd Addysg 1965, wrth ei wraig Susan, “Os dyna’r
peth diwethaf i mi ei wneud, rwy’n mynd i ddinistrio pob ******* ysgol ramadeg yn Lloegr ac yng
Nghymru. Ac yng Ngogledd Iwerddon”.80 Roedd gan yr Alban system addysg ar wahân yn barod.
Ond eto, roedd Harold Wilson, y Prif Weinidog Llafur, wedi addo yn 1963 y byddai ysgolion
gramadeg yn cael eu dileu ‘dros fy nghrogi’. Roedd yn gyn-ddisgybl Ysgol Ramadeg y Wirral. Yn
y pen draw, fe wnaeth Wilson gyfiawnhau cefnogaeth y Blaid Lafur ar gyfer ysgolion cyfun trwy
ddweud y byddai’n sicrhau ‘addysg ysgol ramadeg i bawb’.
Gwnaeth Crosland gyflymu’r broses o droi ysgolion yn ysgolion cyfun. Ar 12 Gorffennaf 1965,
gwnaeth Crosland gyhoeddi Cylchlythyr 10/65 i awdurdodau addysg lleol, a oedd yn dweud:
Nod amlwg y Llywodraeth yw rhoi diwedd ar broses ddethol yr 11+ a chael gwared ag
ymwahaniaeth mewn addysg uwchradd... O ganlyniad, mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn galw
ar awdurdodau addysg lleol, os nad ydynt wedi gwneud yn barod, i baratoi a chyflwyno
cynlluniau iddo ynghylch ad-drefnu addysg uwchradd yn eu hardaloedd ar drywydd ysgolion
cyfun.81
Nid oedd gofyniad cyfreithiol i AALlau ymateb, ond ymateb a wnaeth llawer ohonyn nhw. Roedd
arian ar gael yn 1966 i adeiladu ysgolion newydd, ar yr amod eu bod yn ysgolion cyfun. Erbyn
1970, dim ond wyth o awdurdodau lleol oedd heb baratoi cynlluniau ar gyfer ysgolion cyfun. Yn
yr un flwyddyn, roedd 1,145 o ysgolion cyfun yn addysgu traean o’r disgyblion a oedd yn cael eu
haddysgu gan y wladwriaeth.
Gwnaeth Margaret Thatcher, Ysgrifennydd Addysg newydd y Ceidwadwyr, dynnu cylchlythyr
Crosland yn ôl ym mis Mehefin 1970, ond gadawodd y mater i’r AALlau, a oedd yn dal ati gyda’u
cynlluniau ar gyfer ysgolion cyfun oherwydd gallai cyfuno ysgolion bechgyn a merched arbed arian
iddyn nhw. Erbyn 1974, roedd 2,000 o ysgolion cyfun yn darparu ar gyfer dwy ran o dair o blant a
oedd yn cael eu haddysgu gan y wladwriaeth. Dim ond 326 o 3612 cynnig i roi terfyn ar ddethol y
gwnaeth Margaret Thatcher eu gwrthod. Cododd yr oedran gadael ysgol i 16 oed hefyd, a daeth
hyn i rym yn 1973. Roedd hyn yn golygu gwariant o £48 miliwn yn rhagor ar adeiladau newydd.
Rhaglen BBC Panorama am broblemau ysgolion cyfun o 1977 https://www.youtube.com/watch?v=JY7ThNFtf68
O dudalen 183 A History of Education in Wales gan Gareth Elwyn Jones a Gordon Wynne Roderick a gyhoeddwyd
gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2003 2003 ISBN 070831807X
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Dychwelodd y Blaid Lafur i rym yn 1974 ac, unwaith eto, roedd y Blaid yn mynnu y dylai cynlluniau
ar gyfer systemau cyfun gael eu cyflwyno. O 1976 ymlaen, dechreuodd y Blaid roi pwysau ar
yr ysgolion gramadeg a oedd yn dal i fodoli i gau. Ni fu hi erioed yn bolisi cenedlaethol i sicrhau
addysg y wladwriaeth mewn ysgolion cyfun yn unig, ac ni fu hi erioed yn gyfraith i bob ysgol fod
yn ysgol gyfun. Dyna pam mae rhai ysgolion gramadeg ac ysgolion dethol eraill yn dal i fodoli hyd
heddiw.
Ni wnaeth y ddadl ynghylch ysgolion cyfun ddiflannu82. Dechreuodd y BBC ddarlledu drama
realistig i blant am fywyd mewn ysgol gyfun o 1978 ymlaen, o’r enw Grange Hill.83 Gwnaeth y
rhaglen achosi llawer o ddadlau ar y pryd, oherwydd bod rhai o’r straeon yn cynnwys pynciau
sensitif ac roedd grwpiau fel Sefydliad y Merched yn mynnu ei bod yn cael ei thynnu oddi ar
yr awyr ar ôl un bennod. Er enghraifft, un o’r grwpiau cyntaf o ddisgyblion a ddangoswyd yn y
ddrama oedd cymeriad o’r enw Benny Green a oedd yn bêldroediwr talentog, ond roedd hefyd
yn ddu ac yn destun sylwadau hiliol yn gyson. Roedd ei deulu yn dlawd iawn hefyd, ac roedd
athrawon yn aml yn tynnu sylw at y ffaith nad oedd ganddo’r offer cywir, y wisg ysgol gywir neu’r
dillad ymarfer corff cywir.
Mewn sawl ffordd, roedd Cymru wedi arwain y newid o’r system ysgolion gramadeg/
uwchradd modern i’r system addysg gyfun. Yn hanesyddol, roedd pob amser llai o ysgolion
uwchradd modern yng Nghymru ac roedd cyfran uwch o blant Cymraeg wedi mynd i
ysgolion gramadeg nag yn Lloegr. Yn 1950, 20% o blant Lloegr a aeth i ysgol ramadeg ond
yng Nghymru roedd yn 50%.
Roedd rhai’n dadlau bod yr hen system yn gweithio’n well yng Nghymru gan fod mwy o
ddisgyblion yn mynd i ysgol ramadeg. Roedd llawer yn gwrthwynebu’r syniad o gael gwared
ag ysgolion Gramadeg yng Nghymru. Er enghraifft, roedd cyngor Caerdydd dan arweiniad y
Ceidwadwyr yn ei wrthwynebu - ond cawsant eu perswadio yn y pen draw pan ddywedodd
llywodraeth y Blaid Lafur na fyddai bellach yn ariannu adeiladau ar gyfer ysgolion dewisol.
Nid oedd athrawon mewn ysgolion gramadeg eisiau colli eu statws, ac roedd llawer o
athrawon mewn ysgolion uwchradd modern yn credu bod eu hamgylchedd llai yn well ar
gyfer eu disgyblion.84
Ardaloedd gwledig Cymru ac Ynys Môn oedd yr ardaloedd cyntaf i gael gwared ag arholiad
mynediad yr 11-plws ac Ynys Môn oedd yr AALl i gael gwared arno’n gyfan gwbl yn yr
1950au. Erbyn 1965, pan roedd llywodraeth y Blaid Lafur yn dechrau rhoi pwysau ar AALlau
i symud i’r system addysg gyfun, roedd 20% o blant Cymru eisoes yn mynd i ysgolion cyfun
ond dim ond 8% yn Lloegr. Erbyn 1974, roedd 75% o blant Cymru’n cael eu dysgu mewn
ysgolion cyfun, a chynyddodd hyn i 96% erbyn 1979. Erbyn diwedd 1979, dim ond Sir
Gaerfyrddin oedd yn dal i ddefnyddio’r 11+ yng Nghymru.85

FFOCWS: Cosb gorfforol86
Roedd cosb gorfforol yn amrywio o glec gyda phren mesur ar gefn y llaw, athro yn taflu sychwr
(board duster) at ddisgybl, i gael eich taro â sliper, belt neu gansen am y troseddau mwyaf difrifol.
Rhaglen BBC Panorama am broblemau ysgolion cyfun o 1977 https://www.youtube.com/watch?v=JY7ThNFtf68
Mae pennod gyntaf Grange Hill ar gael yma: http://www.youtube.com/watch?v=5-ATrUuBHRs
84
O dudalen 183 A History of Education in Wales gan Gareth Elwyn Jones a Gordon Wynne Roderick a gyhoeddwyd
gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2003 ISBN 070831807X
85
O dudalen 617 History of Wales gan John Davies a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2007 ISBN 978014284751
86
Dyma athro yn disgrifio cosb gorfforol mewn ysgolion yn gryno ar The People’s Songs Stuart
Maconie http://www.bbc.co.uk/programmes/p01ldlr6
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Diben hyn oedd addysgu disgyblion i beidio â thorri’r rheolau eto. Nid y boen, ond y cywilydd y
mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion a gafodd eu cosbi yn y ffordd yma’n ei gofio. Ni wnaethpwyd cosb
gorfforol yn anghyfreithlon yn ysgolion y wladwriaeth tan 1986, ac nid tan 1999 mewn ysgolion
annibynnol. Roedd rhai athrawon eisoes wedi rhoi’r gorau i gosbi’n gorfforol yn yr 1960au.
Sefydlwyd STOPP (The Society of Teachers Opposed to Physical Punishment) yn 1968. Roedd
STOPP yn lobïo gwleidyddion i wahardd cosb gorfforol ac yn helpu teuluoedd i fynd ag achosion
yn erbyn athrawon ac ysgolion gerbron y llys.87 Roedd gwrthwynebiad i gosb gorfforol yn tyfu
ymysg undebau athrawon, er bod penaethiaid yn dal i’w chefnogi trwy’r 1970au88. Mae’n dal i fod
yn gyfreithlon mewn rhyw ystyr i blant gael eu cosbi’n gorfforol gan eu rhieni89.

Ffynhonnell 7: Disgyblion ysgol uwchradd yn protestio yn erbyn cosb gorfforol

FFOCWS : Addysg Cyfrwng Cymraeg
Tra bod Cymdeithas yr Iaith yn canolbwyntio ar sirchau cydnabyddiaeth swyddogol i’r iaith
Gymraeg, roedd y broblem ynghylch nifer y siaradwyr Cymraeg yn ymddangos yn gryf iawn
ymhlith plant. Yn ôl adroddiad gan CBAC [Cyd-bwyllgor Addysg Cymru - bwrdd arholi Cymru] yn
1961, allan o 389,558 o blant yn ysgolion Cymru, dim ond 68,585 (17.6%) a oedd yn gallu siarad
neu ddeall Cymraeg, a Chymraeg oedd iaith gyntaf 37,608 ohonynt, ond roedd yn cael ei dysgu fel
ail iaith i’r 181,109 eraill. Roedd addysg yn allweddol er mwyn helpu’r iaith Gymraeg i oroesi.
Yn 1947, sefydlodd Pwyllgor Addysg Sir Gaerfyrddin ysgol gynradd gyfrwng Gymraeg yn Llanelli.
Agorwyd deuddeg arall rhwng 1947 a 1951. Erbyn 1970, roedd yna bedwar deg un, gan gynnwys
Ysgol Dewi Sant yng Nghaerdydd, yr ysgol gynradd fwyaf yng Nghymru. Yn sgil y cynnydd mewn
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, arweiniodd hyn at y galw am ysgolion uwchradd cyfrwng
Cymraeg. Cafodd Ysgol Glan Clwyd ei hagor yn 1956 gan Awdurdod Addysg Sir y Fflint ac Ysgol
Maes Garmon yn 1961, tra bo Morgannwg wedi agor Ysgol Rhydfelen yn 1963. Erbyn 1979, roedd
pedair ar ddeg o ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Yn 1971, sefydlwyd Mudiad Ysgolion
Meithrin er mwyn cwrdd â’r galw am addysg Cymraeg cyn ysgol.90
Oherwydd yr angen i ad-drefnu addysg ar ôl Deddf Addysg 1944, roedd hyn wedi cefnogi’r achos
i greu ysgolion cyfrwng Cymraeg, ac yna unwaith eto ar ôl cylchlythyr y llywodraeth yn 1965 a
oedd yn annog ad-drefnu pellach a chyflwyno ysgolion cyfun. Rhoddodd Deddf 1944 hefyd y pŵer
Gallwch weld stori Newyddion y BBC am un o’r achosion hyn o 1979 yma: http://goo.gl/4Caan0
Mae clip am brotestiadau 1970au yn erbyn cosbi’n gorfforol ar gael yma: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00g265v
89
Mae hwn yn dal i fod yn fater dadleuol hyd heddiw http://goo.gl/UHFZ14
90
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i awdurdodau lleol i drefnu eu hysgolion eu hunain, ac roedd hefyd yn rhoi llais cryfach i’r rhieni
ynghylch addysg eu plant.91
Roedd gan y rhieni nifer o resymau dros ddymuno cael ysgolion cyfrwng Cymraeg i’w plant –

•
••
•

Roedd rhai’n difaru nad oedden nhw’n gallu siarad Cymraeg eu hunain ac eisiau rhoi’r cyfle
i’w plant
Hoffai rhai weld eu plant yn dysgu iaith eu rhieni neu eu neiniau a theidiau
Credai llawer y byddai’n rhoi safon addysg dda a chanlyniadau arholiad da i’w plant
Credai rhai y byddai dwyieithrwydd [gallu siarad Cymraeg a Saesneg] yn cynyddu
cyfleoedd gyrfa eu plant.

Roedd llawer o falchder cenedlaethol ynghylch yr iaith Gymraeg hyd yn oed ymhlith siaradwyr
Saesneg nad oeddent eisiau dysgu’r iaith - mewn pôl piniwn yn y Western Mail yn 1968,
roedd 46.5% yn meddwl y dylai’r Gymraeg gael ei dysgu ym mhob ysgol, a dim ond 10.5% yn
gwrthwynebu’r syniad yn gryf.92
Yn wreiddiol, roedd ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a oedd yn siarad Cymraeg fel iaith
gyntaf, ond erbyn yr 1960au a’r 1970au gwelwyd cynnydd dramatig yn nifer y rhieni di-Gymraeg a
oedd yn dewis addysg drochi [clywed a defnyddio iaith mor aml nes iddi ddatblygu’n iaith naturiol i
rywun gyfathrebu ynddi h.y. cyfrwng Cymraeg] ar gyfer eu plant.93 Er enghraifft, roedd 80% o blant
Ysgol Rhydfelen ym Mhontypridd o gartrefi lle nad oedd y Gymraeg yn cael ei siarad; pan agorodd
yr ysgol yn 1962 roedd ganddi 80 o ddisgyblion, ond erbyn 1973 roedd 750 ohonynt.94 O ganlyniad
i’r cynnydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, gwelwyd twf yn nifer y siaradwyr Cymraeg mewn
trefi. Er enghraifft, 4% o blant Caerdydd a oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 1971, ond erbyn 1981
roedd yn 7%.
Gwelwyd cynnydd yn y nifer a oedd yn dysgu Cymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru yn y cyfnod
hwn, er bod diffyg staff cymwys yn cyfyngu ar hyn i ryw raddau. Rhoddwyd mwy o adnoddau i
fynd i’r afael â hyn yn dilyn adroddiad 1953 “The Place of Welsh and English in the Schools of
Wales”. Erbyn yr 1960au, roedd y Gymraeg yn cael ei dysgu yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd
a rhai ysgolion uwchradd ym mhob Awdurdod Addysg Lleol. Yn 1967, dan gadeiryddiaeth yr Athro
Charles Gittins nad oedd yn siaradwr Cymraeg ei hun, penderfynodd y Cyngor Ymgynghorol
Canolog dros Addysg (Cymru) ganolbwyntio ar warchod yr iaith Gymraeg a rhoddwyd mwy o
bwyslais ar y Gymraeg fel pwnc mewn ysgolion yng Nghymru.
Parhau wnaeth yr anghysondebau, er enghraifft nid oedd yr un o’r ysgolion uwchradd yng
Nghasnewydd yn dysgu Cymraeg. Ar yr un pryd, manteisiodd yr Awdurdod Addysg Lleol newydd
yng Ngwynedd ar y cyfleoedd a ddaeth yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol yn 1974 i wella sut
byddai’r Gymraeg yn cael ei dysgu yn y sir 95

••

Ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a gwersi iaith dwys ar gyfer y rhai di-Gymraeg
Ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg i roi amser cyfartal i’r ddwy iaith
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•
•

Roedd ysgolion uwchradd yn dysgu Cymraeg tan 16 oed ac yn annog dysgu drwy gyfrwng
y Gymraeg gymaint â phosibl
Roedd holl ddogfennau’r cyngor yn ddwyieithog, gan roi blaenoriaeth i’r Gymraeg, ac yn
galluogi pobl i ddewis eu hiaith

Hoffai Cyngor Sir Gwynedd hefyd weld pob plentyn yn rhugl yn y Gymraeg - roedd hyn yn
cynnwys anfon “hwyrddyfodiaid” i Ganolfannau Iaith er mwyn dysgu’r iaith yn sydyn cyn
mynychu ysgolion prif ffrwd. Erbyn 1970, roedd 41 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg
gyda mwy na 5,000 o ddisgyblion, ac 8 ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg gyda 4,000 o
ddisgyblion. Erbyn 1980, roedd un ar ddeg o ysgolion uwchradd Cymru yn Ysgolion
Cymraeg gyda 5,000 o ddisgyblion yn eu mynychu.96
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