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A wnaeth bawb fwynhau newidiadau 
cymdeithasol y 1920au? 

POBL CEFN GWLAD  
Ni allai pobl cefn gwlad  
gymryd rhan yn y newidiadau 
cymdeithasol. Roedden nhw’n 
byw’n rhy bell o’r prysurdeb a, 
gan amlaf, doedd ganddyn nhw 
ddim yr arian na’r cludiant i  
gyrraedd y siopau na’r  
stadiymau chwaraeon newydd.

POBL DLAWD  
Ni allai pobl dlawd 
fwynhau’r newidiadau. 
Doedden nhw ddim 
yn gallu fforddio talu 
am docynnau i gemau 
chwaraeon, na theithio 
iddyn nhw, nac ychwaith  
yn gallu fforddio prynu 
dillad ffasiynol newydd.

POBL GREFYDDOL
Roedd llawer o bobl  
grefyddol yn casáu’r  
newidiadau. Iddyn nhw, 
cerddoriaeth y diafol oedd  
jazz, ac roedden nhw’n  
casáu’r dawnsfeydd newydd.  
Yn ogystal, roedd yn gas ganddyn 
nhw’r dylanwad ar y bobl ifanc, yn 
enwedig y dylanwad ar ferched.

POBL HŶN   
Nid oedd pobl hŷn yn  
hoffi’r dylanwadau  
newydd ar eu plant.  
Roedden nhw’n  
bryderus iawn am eu  
merched a’r dylanwad  
roedd y sinema yn ei  
gael ar eu ffasiynau  
a’u hagweddau.

WILLIAM H HAYS
Lluniwyd Côd Hays ym 1930 er  
mwyn rhwystro anfoesoldeb  
mewn ffilmiau. Roedd yn  
gwahardd golygfeydd o bobl  
noeth a dawnsio rhywiol, yn  
nodi na chai cusan barhau am  
fwy na saith medr o ffilm ac yn  
mynnu na ddylid darlunio  
clerigwyr fel ffyliaid ar unrhyw adeg.

Yn erbyn y newidiadau

FLAPPERS 
Roedd ‘flappers’ yn 
hoff o’r ffasiwn 
newydd a’r rhyddid 
newydd yn eu bywyd. 
Yn awr, gallen nhw ‘smygu 
yn gyhoeddus, reidio beic 
modur a gwisgo’r ffasiynau 
diweddaraf.

POBL IFANC
Roedd y rhan fwyaf o bobl  
ifanc yn mwynhau pob  
agwedd ar y gymdeithas  
newydd. Roedden nhw’n  
mynd i’r sinema, yn newid  
eu hagweddau, yn mwynhau  
ac yn dawnsio i gerddoriaeth  
jazz ac yn mynd i’r ‘speakeasies’.

Cefnogi a mwynhau’r newidiadau

Heb gael eu heffeithio gan y newidiadau
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