Ffliw Sbaen: pandemig 1918
Tra rydym ynghanol Covid19, y pandemig byd-eang diweddaraf, mae’n diddorol
edrych yn ôl ar haint debyg ganrif yn ôl, sef y ffliw a elwid yn ffliw Sbaenaidd, a
gweld pa effaith gafodd yr haint ar gymunedau trwy cofnodion prifathrawon ysgol.
Cadwodd pob ysgol Llyfr Log ond nid oedd rheolau pendant ynglŷn a chynnwys y
cofnodion a bu rhai prifathrawon yn manylu llawer mwy nag eraill ond cofnododd
mwyafrif o ysgolion y rhesymau oedd yn cadw plant rhag mynychu’r ysgol.
Cydnabuwyd fod salwch a thywydd eithriadol: eira, gwyntoedd nerthol a glaw trwm
yn rhesymau dilys i gadw plant adref. Caeodd ysgolion ar gyfer digwyddiadau mawr
yn y capeli ac ystyriwyd cadw plant hŷn adref ar gyfer gwaith fferm yn y cyfnodau
mwyaf brysur yn beth dealladwy ac yn wahanol i mitsio.

Ysgol Trawsfynydd
Wrth chymryd Ysgol Trawsfynydd fel enghraifft, mae rhai ffactorau yn dylanwadu ar
yr ysgol yn benodol. Roedd yn agos at wersyllfa milwrol, er nid mor agos ag Ysgol
Bronaber. Teithiodd o leiaf pedwar o’r chwech athro yno ar y rheilffordd, ac mae sawl
cofnod o athrawon yn trosglwyddo i ysgol arall, neu oddi wrth ysgol arall pan oedd
prinder athrawon. Mae rhain i gyd yn ffactorau y buasai’n hybu trosglwyddiad y firws.
Nid yw’r arolwg hwn yn un gwyddonol; buasai rhaid cymharu sawl ysgol i weld
gwahaniaethau rhyngddynt.
Yn nhymor yr haf 1918 cofnodwyd fod nifer o blant yn absennol o Ysgol Trawsfynydd
- unwaith rhoddwyd salwch fel rheswm, dwywaith oherwydd gwaith fferm a
theirgwaith oherwydd tywydd drwg. Nodir hefyd bod un athrawes wedi bod yn
absennol am wythnos oherwydd salwch ac un arall am diwrnod.
Rhagflaenwyd y ffliw yn Ysgol Trawsfynydd gan haint arall, difftheria. Os nad oedd
hwn yn unigryw i Ysgol Trawsfynydd, maen debyg ei fod wedi peri i’r ffliw gael
effeithiau gwaeth nac mewn ambell ysgol arall. Ar Medi 20fed nodir fod plentyn o’r
ysgol wedi marw o difftheria a bod llawer o salwch ymhlith y plant. Pedwar diwrnod
wedyn gorchmynnodd meddyg fod rhaid i’r ysgol gau am dair wythnos. Yn ystod yr
wythnos ar ôl i’r ysgol ailagor yr oedd llawer o blant yn absennol oherwydd salwch,
sefyllfa sy’n para tan diwedd Mis Hydref. Ceir y cofnod cyntaf o’r ffliw ar y 27ain
Hydref, pan gofnodwyd fod yr haint wedi ymweld a bron bob cartref yn yr ardal, felly
mae’n amhosibl gwybod ai’r ffliw neu difftheria oedd achos absenoldeb plant yn mis
Hydref ond caewyd yr ysgol am bump wythnos arall oherwydd y ffliw. Bu tair
athrawes yn absennol am ddiwrnod yr un yn ystod yr holl gyfnod hwn.
Ond nid dyma diwedd y cyfnod o salwch. Am bythefnos cyntaf mis Ionawr cyfeirir at
nifer o blant yn absennol oherwydd salwch. Cyfeirir fel arfer at anwyd neu beswch.
Mae’r sefyllfa yn gwella ddechrau mis Chwefror ond o’r 21ain ymlaen mae yna
gyfeiriadau niferus at absenoldeb oherwydd anwyd a pheswch. Bu dechrau mis
Mawrth yn wlyb a stormus a caewyd yr ysgol gan Swyddog Meddygol o’r 10fed tan y
24ain o’r Mis a phan ail agorodd yr ysgol yr oedd dwy athrawes yn absennol
oherwydd salwch. Dychwelodd un y diwrnod wedyn ond roedd y llall yn absennol am
bump wythnos. Yn ystod mis Mawrth mae yna un cyfeiriad arall at athrawes yn sâl
ac un diwrnod o eira trwm.

Wrth gymharu hwn gyda thri mis cyntaf 1918 gwelir ond dau gyfeiriad at salwch
ymhlith y plant, tair diwrnod pan oedd plant yn absennol oherwydd tywydd gwael a
dwy athrawes i ffwrdd am wythnos yr un oherwydd salwch. Dros gaeaf 1918-9 bu’r
ysgol ar gau am 10 wythnos ac ar adegau eraill bu nifer uwch nag arfer o blant yn
absennol. Gellid tybio fod y salwch ymhlith plant Trawsfynydd yng ngwanwyn 1919
wedi effeithio arnynt yn waeth oherwydd eu bod eisoes wedi dioddef heintiau yr
hydref blaenorol ac heb cael cyfle digonol i wella a chryfhau.
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