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Cwrdd â’n 

Mae Ffeiriau Glasfyfyrwyr yn digwydd yn ystod 
pythefnos cyntaf y flwyddyn academaidd ac yn gyfle 
i fyfyrwyr gwrdd â sefydliadau sydd yn effeithio ar eu 
cyfnod yn y Brifysgol. Roeddem wrth ein bodd, felly, i 
gael y cyfle i fynd i Ffeiriau Glasfyfyrwyr mewn sefy-
dliadau yn y DU am y drydedd flwyddyn yn olynol a 
chroesawu ein myfyrwyr newydd i’r Brifysgol.  

Daeth ein hymgyrch ‘Myfyrwyr wrth galon Prifysgol 
Cymru’ i fri ym mis Medi eleni.  Buom yn cynrychioli 
Prifysgol Cymru mewn Ffeiriau Glasfyfyrwyr a 
digwyddiadau Sefydlu Myfyrwyr, a chwrdd â 
myfyrwyr newydd y Brifysgol mewn dros 25 o 
sefydliadau.  Gwnaethom gyflwyniadau ar Brifysgol 
Cymru a gosod stondinau er mwyn i ni allu cwrdd 
â’n myfyrwyr yn unigol, a rhoi atebion uniongyrchol i 
gwestiynau ynglŷn â Phrifysgol Cymru a’i darpariaeth 
i fyfyrwyr.  Yn ogystal ag amlygu’r prosesau ymgly-
miad sydd ar gael ar hyn o bryd rhwng myfyrwyr a’r 
Brifysgol, cawsom gyfle i gasglu manylion cyswllt y 
myfyrwyr - rhyw 1500 ohonynt - er mwyn i ni allu 
anfon gwybodaeth berthnasol at bob myfyriwr.  Fe 
wnaethom hefyd hysbysebu rôl y cynrychiolwyr 
myfyrwyr ar fyrddau a phwyllgorau Prifysgol Cymru.  
Bydd y myfyrwyr hynny sy’n dewis ymuno â Chofrestr 
Aelodau Pwyllgorau Prifysgol Cymru yn cael cyfle i 
gynrychioli eu cyfoedion ar lefel swyddogol, ac ym-
gymryd â hyfforddiant wedi ei gynllunio’n arbennig i 

gefnogi strwythur cynrychioliadol manylach i fyfyr-
wyr ar draws rhaglenni amrywiol Prifysgol Cymru.

Mae Ffeiriau Glasfyfyrwyr hefyd yn gyfle gwych i 
hyrwyddo ac atgyfnerthu brand Prifysgol Cymru. 
Fe wnaethom ddarparu nifer o ddefnyddiau 
hyrwyddo a’u rhoi i fyfyrwyr, gan roi cyfle iddynt 
ymgyfarwyddo â brand Prifysgol Cymru yn eu 
bywydau bob dydd.  Yr eitem fwyaf poblogaidd eleni 
oedd y belen straen mewn siâp calon, a oedd yn 
ymgorfforiad go iawn o’r arwyddair ‘Myfyrwyr wrth 
galon’!

Ein prif nod yn y digwyddiadau hyn yw hyrwyddo 
gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Brifysgol, ac ateb 
unrhyw ymholiadau gan fyfyrwyr. Trwy waith 
cynrychiolwyr myfyrwyr presennol a blaenorol ar 
y Cyflwyniad Myfyrwyr, rydym yn gwybod bod 
myfyrwyr yn aml yn ansicr ynglŷn â beth yn union yr 
ydym yn ei wneud a’r rhan y mae Prifysgol Cymru’n 
ei chwarae yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.  Trwy 
gadw presenoldeb mewn Ffeiriau Glasfyfyrwyr, 
rydym yn gobeithio gwella hyn, ac anfon neges 
gadarnhaol i’n myfyrwyr - eu bod nhw, wedi’r cyfan, 
wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. 

Rhys Parry
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr
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Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru: 
Y Ganolfan Uwchefrydiau

Beth sydd gan Ferthyr Tudful a de Ffrainc yn 
gyffredin? Nid yr hinsawdd efallai; ond mae 
ymchwil newydd gan Y Ganolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd yn awgrymu efallai bod 
cyswllt uniongyrchol rhwng enwau merthyr 
Cymru a rhyw ddwsin o leoedd bychain yn ne-
orllewin a de canolbarth Ffrainc o’r enw Martres.  
Mae’r ddau yn tarddu o dermau sy’n tarddu o 
ryw ffurf ar y gair Lladin martyrium, sy’n dynodi 
mynwentydd ‘merthyron’ Cristnogol cynnar, sy’n 
awgrymu eu bod yn perthyn i ganrifoedd cynnar 
yr oesoedd canol, y pumed - seithfed canrifoedd 
OC, pan ddaeth y cwlt merthyron yn bwysig yng 
Nghristnogaeth gorllewin Ewrop cynnar. 

Credir bod tarddiad yr enwau Cymraeg, fel 
Merthyr Tudful, i’w ganfod ym man claddu 
merthyr penodol, rhywun a fu farw dros ei ffydd, 
yn union fel y dywed amryw o chwedlau diweddar 
i Santes Tudful gael ei lladd gan Sacsoniaid 
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Dr David Parsons
Cymrawd Ymchwil Hŷn
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Ymunodd Dr David Parsons â’r Ganolfan 
yn 2009.  Mae’n Ddirprwy Gyfarwyddwr 
Arolwg Enwau Lleoedd Lloegr ac yn aelod 
o bwyllgorau prosiect Siartrau Eingl- 
Sacsonaidd yr Academi Frenhinol Brydeinig/
Cymdeithas Hanes Frenhinol a phrosiect 
Corpws Cerflunwaith Garreg Eingl-Sacsonaidd 
yr Academi Brydeinig.  Dr Parsons oedd 
cyfarwyddwr y prosiect ‘Perceptions of 
Place’ a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) ym Mhri-
fysgol Nottingham, ac mae wedi cyhoeddi’n 
helaeth ar enwau lleoedd ac ieithoedd cynnar 
Prydain.

Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill -
cysylltwch â’r Brifysgol.

newyddionansawdd@cymru.ac.uk

paganaidd.  Yn y lleoedd yn Ffrainc, fodd bynnag, 
yr awgrym yw bod y lluosog, martyres, yn cael 
ei ddefnyddio i ddynodi mynwentydd Cristnogol 
cynnar cyffredinol, heb gyfeiriad at sant penodol.  
Ceir rhesymau dros gredu mai dyma o bosibl oedd 
yr ystyr weithredol pan gyflwynwyd y term gyntaf i 
ogledd orllewin Ewrop (yn cynnwys Cymru, Cernyw 
a Llydaw) a bod y cyswllt gyda seintiau penodol yn 
ffenomen ddiweddarach, sy’n cael ei atgyfnerthu 
gan y ffaith y byddai’r gair Lladin martyrium a’r 
lluosog martyres wedi dod at ei gilydd yn gynnar 
- gyda’r ddau yn datblygu yn merthyr - mewn 
Cymraeg diweddarach. 

Efallai bod y cysylltiad hwn rhwng de-orllewin 
Ffrainc a gorllewin Prydain yn adlewyrchu cyswllt 
uniongyrchol rhwng yr ardaloedd ble y daeth hi’n 
anoddach i groesi’r môr rhwng Prydain Gristnogol 
a Gâl wedi cwymp yr Ymherodraeth Rufeinig a’r 
aneddiadau Eingl-Sacsonaidd.  Mae fy ngwaith 
yn ceisio ymchwilio’r posibilrwydd o olrhain y 
cysylltiadau hyn trwy enwau ac iaith. 

Mae’r gwaith hwn yn tyfu o brosiect mwy o’r enw 
‘Enwau lleoedd hanesyddol Cymru’, sy’n ceisio 
casglu’r ffurfiau cynharaf o holl enwau lleoedd 
Cymru mewn cronfa ddata y gellir mynd ati ar y 
we er mwyn hyrwyddo ymchwil hanesyddol ac 
ieithyddol o’r math hwn.  Am ddiweddariad ewch i: 

http://www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/
ResearchProjects/CurrentProjects/CurrentProjects.
aspx

Bydd yr ymchwil ar enwau merthyr yn cael ei 
gyhoeddi’n llawn yn ystod 2012.

Dyma gyfle i rannu rhywfaint o ymchwil cyfredol Dr David Parsons, 
Cymrawd Ymchwil Hŷn yn Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd.

Dosbarthiad enwau Merthyr, 
ddoe a heddiw, yng Nghymru

Sir John Cadogan 
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Roedd Prif Weinidog Cymru a’r newyddiadurwr 
sydd â Bafta i’w enw, Huw Edwards, ymhlith y 
ffigurau nodedig a welwyd yn lansio hunangofiant 
yr Arglwydd Morris o Aberafan, sydd wedi derbyn 
cryn ganmoliaeth.

Yr wythnos hon, dathlwyd hunangofiant yr Argl-
wydd Morris o Aberafan, Fifty Years In Politics and 
Law, mewn dau ddigwyddiad lansio a drefnwyd 
gan y cyhoeddwyr, Gwasg Prifysgol Cymru.  

Ddydd Llun, 17 Hydref, cynhaliwyd y digwyddiad 
cyntaf yn Nhŷ’r Cyffredin yn Llundain, gyda lla-
wer o gymheiriaid yr Arglwydd Morris, cyfreithwyr 
amlwg, ASau a darllenwyr brwd yn bresennol. 

Ymhlith y siaradwyr roedd y Gwir Anrhydeddus 
Paul Murphy AS, John Davies, y newyddiadurwr 
Huw Edwards; yr Athro Arglwydd Morgan; Is-Gang-
hellor Prifysgol Cymru, yr Athro Medwin Hughes a 
Golygydd Cynorthwyol y Guardian, Michael White. 

Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd oedd lleo-
liad yr ail lansiad ddydd Mawrth 18 Hydref. Roedd 
y siaradwyr yno yn cynnwys Prif Weinidog Cymru 
Carwyn Jones AC, yr Athro Peter Stead, y Gwir 
Anrhydeddus Arglwydd Morris o Aberafan KG QC 
a Chyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru, Helgard 
Krause.

 Ar ôl cael ei ethol i gynrychioli Aberafan fel AS Lla-
fur ym 1959, ymddeolodd yr Arglwydd Morris fel yr 
AS Cymreig â’r cyfnod hiraf o wasanaeth yn 2001. 
Mae’n un o nifer fach yn unig o weinidogion Llafur 
i gael swydd yn Llywodraethau Harold Wilson, 
James Callaghan a Tony Blair.

Tŷ’r Cyffredin a Chanolfan y Mileniwm yn rhoi 
lansiad dwbl i hunangofiant yr Arglwydd Morris

Mae ei hunangofiant yn cynnig golwg ddifyr ar 
bersonoliaethau a digwyddiadau o’i blentyndod yn 
y canolbarth, dechrau ei yrfa wleidyddol ddiwedd y 
1950au, ei benodi’n Ysgrifennydd Cymru ym 1974 
a chyfnod datganoli y 1970au; ac yn olaf ei rôl 
fel Twrnai Cyffredinol Cymru a Lloegr ddiwedd y 
1990au. 

Ceir hanes digwyddiadau rhyfeddol yn y gyfrol, 
megis ei ran yn y penderfyniad i fomio Kosovo, yn 
ogystal â’i rol yn natblygiad a gweithrediad dat-
ganoli i Gymru, a’i ymdrechion diflino i hyrwyddo’r 
iaith Gymraeg. 

Wrth sôn am ei gyfrol newydd, dywedodd yr Argl-
wydd Morris: 

“Mae fy stori yn sôn am farchogaeth dau geffyl, 
gwleidyddiaeth a’r gyfraith, am dros hanner can 
mlynedd gan ganolbwyntio ar fy mherthynas â thri 
Phrif Weinidog y bûm i’n gwasanaethu oddi tanynt 
– Wilson, Callaghan a Blair. Gan fod fy mywyd cyfan 
wedi ymwneud â gwleidyddiaeth Cymru mae’n 
olrhain y rhan a chwaraeais i a datblygiad y syniad 
o ddatganoli. Yn y rhan olaf rwyf i’n cofnodi fy 
mhenodiad yn Dwrnai Cyffredinol ac yn egluro’r 
materion a gododd yn ystod fy stiwardiaeth fel 
Prif Gynghorydd Cyfreithiol i’r Llywodraeth a rhyfel 
Kosovo yn benodol.” 

Heddiw, mae’r Arglwydd Morris yn Ganghellor Prifysgol 
Morgannwg, swydd y mae wedi bod ynddi er 2002.

Tom Barrett
Swyddog Cyfathrebu
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