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Anghydffurfiaeth yng Nghymru 

Yn dilyn y Diwygiad Protestannaidd yn Ewrop bu galw parhaus am fwy o ryddid i addoli ac yng Nghymru bu'r ymneilltuwyr yn 
cwrdd yn gyfrinachol o oddeutu 1600 i glywed Gair Duw yn cael ei bregethu yn eu hiaith eu hunain, yn rhydd o hualau'r ddefod 
eglwysig. Pan sefydlodd William Wroth yr eglwys annibynnol gyntaf yn Llanfaches, Sir Fynwy yn 1639, taniwyd gwreichionen a 
ymledodd dros y mynyddoedd fel tan gwyllt er gwaethaf erledigaeth lem yr awdurdodau eglwysig. Cafodd yr enw 'anghydffurfiwr' 
ei briodoli i'r offeiriaid eglwysig hynny a wrthodai gydymffurfio a'r Litwrgi Anglicanaidd yn unol a Deddf Unffurfiaeth 1662, a 
chawsant eu gyrru allan o'r eglwys. Parhawyd i erlid yr Anghydffurfwyr hyn (neu'r Ymneilltuwyr fel y'u gelwid hefyd) a'r 
gynulleidfa a'u dilynodd hyd at Ddeddf Goddefiad 1689 dan Gwilym o Orange. O hynny ymlaen, dechreuodd capeli ymddangos 
ym mhob cwr o Gymru, a'r sawl gwahaniaeth barn ynghylch athrawiaeth ac arfer yn arwain at amrywiaeth eang o enwadau. At ei 
gilydd, mae'n bur debyg yr adeiladwyd mwy na 6000 o gapeli yng Nghymru ac mewn nifer o drefi a phentrefi daethant yn galon 
ac enaid y gymuned roeddent yn eu gwasanaethu gan amlygu ysbryd o annibyniaeth genedlaethol. Heddiw, o fod ar un adeg i 
raddau helaeth yn elfen hanfodol o fywyd diwylliannol, gwleidyddol, addysgol a chrefyddol Cymru am fwy na 300 mlynedd, mae'r 
capeli yn dirywio a nifer ohonynt yn sefyll yn anghofiedig a diymgeledd tra bod eraill wedi'u dymchwel eisoes. Mae'n sicr bod eu 
pwysigrwydd hanesyddol yn gwarchod yr iaith Gymraeg a'r diwylliant cenedlaethol yn anfesuradwy ac fel cydnabyddiaeth o hyn y 
cynhyrchwyd y gyfres hon o daflenni. 

Darllen Pellach: Anthony Jones, Welsh Chapels (argraffiad diwygiedig 1996, Alan Sutton Publishing Ltd) 
Gwyn Davies, Golau Gwlad: Cristnogaeth yng Nghymru, 200-2000 (2002, Gwasg Bryntirion) 
Capel, Arweinlyfr i'r Enwadau (2005, Capel) 
D. Huw Owen, Capeli Cymru (2005, Y Lolfa) 

Capeli a'u Gwahanol Fathau o Bensaerniaeth 

Yn y 17eg a'r 18fed ganrif, ysguboriau a bythynnod wedi'u trawsnewid oedd y capeli cynharaf yn ami. Daeth y symbyliad am 
godi capeli pwrpasol oddi wrth y bobl eu hunain ac ystyrir y ffurfiau a ddewiswyd ganddynt yn ami fel math unigryw o 
gelfyddyd 'gyntefig' , er bod nifer ohonynt hefyd wedi'u cynllunio gan benseiri proffesiynol. Dyma rai o'r mathau y gallwch 
ddod ar eu traws. 
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1 . Ty Tafarn Gwesty'r Albion 5 . Capel Penuel 

Mae Gwesty'r Albion, gynt y Virgin Inn, yn dal yn enghraifft wych o bensaerniaeth Sioraidd rhan olaf y 
ddeunawfed ganrif er gwaethaf y newidiadau diweddarach a wnaed iddo yng nghanol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, Mae'r adeilad hwn o bwysigrwydd enfawr yn hanes Anghydffurfiaeth ym 
Mangor gan mai o barlwr y ty tafarn hwn yr oedd egin Methodistiaeth i ymddangos 
am y tro cyntaf. 

Adeiladwyd Capel Penuel oddeutu 1950 i gymryd lie capel cynharach (a 
adeiladwyd yn 1812) a gafodd ei ddistrywio yn 1949 yn dilyn ehangu Ffordd ] 
Garth. Yn gwbl groes i'w gymydog gothig mwy rhwysgfawr, mae 
pensaerni'aeth 'ol-rhyfel' Capel Penuel yn dychwelyd at wreiddiau symlach 
mudiad y capeli. Mae arddull yr adeilad yn ein hatgoffa o ffasad llawer 
cynharach wal ochr y 'capel-sgubor' gyda nodwedd fodern yn cael ei 
chyflwyno gan steil cyfoes y cyntedd. Yn wahanol i lawer o gapeli Bangor, 
mae Capel Penuel yn dal yn gartref i gynulleidfa lewyrchus Bedyddwyr 
Cymraeg. 

Adeiladwyd Capel Twrgwyn yn 1854 gan 
benseiri o Fangor, George Northcroft a 
Thomas Evans. Adeilad deulawr ydyw a ~j 
adeiladwyd yn yr arddull clasurol a'i addasu giBSi j 
oddeutu 1865 pan ychwanegwyd y taken 
blaen talach gan Kennedy a Rogers. Mae gan y capel ei fynwent ei hunan gyda wal rwbel yn ffin 
rhyngddi a'r ffrynt a'r dde, gyda rheiliau i'r dde a philerau gat uchel i'r cefn. Mae llawer o'r 
nodweddion pensaerni'ol gwreiddiol/cynnar oddi mewn yn dal i oroesi. Mae ' r capel wedi newid 
enwadau ers ei adeiladu a bu'n wag am gyfnod. Fe'i prynwyd yn 2003 gan Gapel Bedyddwyr 
Penrallt ac unwaith yn rhagor, mae'n gartref i gymuned gapelyddol ffyniannus. 

4 . Capel Tabernacl 
Yn ei ddydd, roedd Capel Tabernacl yn cael ei ystyried gan lawer fel y capel harddaf yng Ngogledd Cymru a derbyniodd 
glodydd y bardd enwog hwnnw, sef y diweddar John Betjeman. Y Tabernacl oedd trydydd ymgorfforiad y Capel 
Presbyteraidd Cymraeg hwn, y cyntaf (Hen Gorph) wedi'i adeiladu ar Lon Pobty yn 1804. Adeiladwyd yr ail gapel, a oedd 
yn fwy o faint, ar Dean Street yn 1834. 

Cynlluniwyd Capel Tabernacl gan bensaer enwog capeli, James Cubitt, a'i adeiladu ar gost o £20,000. Gosodwyd carreg sylfaen y capel ym mis Hydref 1903 ac agorwyd y 
capel yn swyddogol ym mis Gorffennaf 1905. Dyma brosiect olaf Cubitt a fu farw yn dilyn salwch byr ar yr 8fed o Awst 1912. Cynlluniwyd yr adeilad yn arddull celfyddyd 
gothig a'i seilio ar ddull yr Eglwys Albanaidd, gyda thwr, piler a bwau o gerrig. 

Bu'n ymdrech i'r capel dalu ymaith y costau adeiladu cychwynnol gwastraffus ac roedd hi'n 1968 cyn iddo ddod yn rhydd o ddyled. Yn anffodus, erbyn hynny roedd 
niferoedd y gynulleidfa wedi lleihau i'r fath raddau fel y penderfynwyd cau'r capel. Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf ar y 29ain o Fedi 1968. Ar ol hynny, mae'r adeilad wedi'i 
drosi yn fflatiau preswyl. 

7 . Capel Methodist St John's 
Adeiladwyd y capel yn 1876 gan gymryd lie 
adeilad hyn rhywle arall yn y dref a gafodd ei 
ddefnyddio am ddim ond ychydig mwy na 40 
mlynedd ers i Fethodistiaeth Saesneg ddod i 
Fangor am y tro cyntaf. Gwnaed 
adnewyddiadau helaeth yn 1954 ac eto yn 
1992 pan osodwyd organ Makin newydd yno 
hefyd. Crewyd y paentiad murol anarferol 
mewn tempera wy gan Nora Y)xall ac Elsie 
Whitfield o Swydd Gaerloyw. Wedi'i fodelu 
ar Y Farn Fawr gan Giotto yn Padua, mafe'n 
darlunio Crist mewn Gogoniant yn eistedd ar 
orsedd barn ond gyda'i draed wedi'u gosod ar i , 
enfys, yr arwydd Beiblaidd o drugaredd. 
Sylwch ar y dwylo sy'n dwyn i gof Dameg y Defaid a'r Geifr. Mae ' r Fedyddfaen. 
mewn derw Awstriaidd, yn dwyn symbol Celtaidd cynnar - tri band sy'n 
cydblethu'n ddiderfyn gan ddynodi'r Drindod a'r Bywyd Tragwyddol. Ar yr och: 
ddwyreiniol, wedi ei chuddio braidd gan yr organ, y mae ffenestr gron ros. Gellir 
gweld casgliad o arteffactau hanesyddol yn Festri'r Gweinidog. 

Yn 1792 dim ond naw Presbyteriad neu Fethodist Calfinaidd a gofnodwyd yn y 
plwyf cyfan, ac roedd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn gyfrinachol mewn ffermydd 
bychain ar gyrion trefi. Pan ddechreuodd y Parchg. Evan Richards gynnal 
gwasanaeth awyr agored yn Lon Pobty, cofnodwyd bod cerrig wedi'u taflu ato. Yn 
erbyn y cefndir hwn o anoddefgarwch crefyddol, rhaid peidio a thanbrisio 
caredigrwydd a lletygarwch Margaret Williams, tafarnwraig drwyddedig y Virgin 
Inn, yn sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer cyfarfodydd, addoliad a thwf er mwyn 
llwyddo. Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng 1802 a chyfnod adeiladu'r capel cyntaf yn 
1804. 

2 . Capel Methodist Calfinaidd HiraelAil ymgorfforiad o'r eglwys hon yw'r Capel 
Calfinaidd presennol. Ni wyddys o hyd ble roedd y lleoliad cyntaf ond fe gofnodwyd iddo gael 
ei adeiladu yn 1843 ar gost o £300. Fel y tyfodd y gynulleidfa, codwyd y capel presennol yn 
1870. Cafodd ei adeiladu yn yr arddull clasurol gyda mynedfa yn y taken. Wedi'i ysgrifennu 
ar fur y capel y mae'r geiriau "S ITE G R A N T E D 1870 A D BY T H E R T H O N L O R D 
P E N R H Y N " mewn tair rhan uwchben ffenestri'r cyntedd. 
Mae'r adeilad wedi'i drosi yn ddiweddar yn fflatiau preswyl. 

3 . Capel Bedyddwyr Penrallt 
(gynt Capel Presbyteraidd 
Cymraeg Twrgwyn) 

Adeiladwyd Capel Pendref yn 
1881-1882 ar ol i fwy na 
chant o aelodau cynulleidfa 
Capel Ebenezer dorri ymaith 
ym mis Tachwedd 1879. 
Cynhaliwyd y seremoni 
agoriadol swyddogol ym mis 
Mehefin 1882, ac erbyn 1913 
roedd yno 267 o aelodau. 
Cynlluniwyd y capel yn yr 
arddull glasurol gan y pensaer lleol Owen Williams a'i adeiladu gan Robert 
Jones o Fangor a D . Owen o Landegfan ar gost o £3,700. Mae tri phlac 
cerrig yn addurno blaen yr adeilad ac mae'r plac canolog sy'n addurno canol 
rhan uchaf drionglog y taken yn datgan " P E N D R E F 
C O N G R E G A T I O N A L C H A P E L S I T E G R A N T E D BY T H E R T 
H O N L O R D P E N R H Y N 1881". Lleolir yr ail a'r trydydd plac cerrig ar > 
ddau gonglfaen uchaf ar bob ochr rhan ganol isaf y taken. Dywedant wrthyi 
fod y cerrig wedi'u gosod gan W.B Hughes Ysw., AS, a W. Rathbone Ysw., 
AS ar Ionawr 8fed 1881. Amgylchynir y capel gan wal terfyn rwbel gyda 
rheiliau haearn bwrw uwchben iddo. 

6 . Capel Pendref 


