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A csehországi Kuttenplanban született 1809. március 19-én. A
bécsi Orvosi Egyetemen 1835-ben szerzett diplomát. Ezt követően négy
évig a bécsi közkórházban dolgozott, majd egy évig a bécsi állatorvosi
tanintézet hallgatója volt.

Harmincegy éves korában, 1840-ben került Magyaróvárra, az
1818-ban alapított Gazdasági Magántanintézetbe, ahol anatómiát,
állattant, ásványtant és éghajlattant tanított. Tantárgyaihoz tankönyvet,
illetve tantárgyi útmutatót írt, valamennyit német nyelven. Négy
jelentősebb műve jelent meg, közülük az időjárásról készült könyvét
magyarra is lefordították. Még nem volt 40 éves (1846-1848), amikor az
intézet igazgatójává nevezték ki.

Az 1849-ben megszűnt magántanintézet helyén 1850-ben
létesült „Császári Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet”-be a korábbi 17
tanár közül egyedül Őt vették át. Ennek az intézetnek 1861-1863 között
megbízott-, 1863-1869 között pedig kinevezett igazgatója volt. Az 1869-
es év újabb változást hozott az intézmény történetében: létrejött a
„Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet”, melynek Masch Antal lett az
igazgatója.

Életének utolsó korszaka az volt, amikor az 1874-ben létrehozott
„Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia” igazgatói székébe
ülhetett. Ezt a megbízatást tíz éven át, 1884-ig látta el. Az intézmény
1818-1884 évek közötti „négy korszaka” alatt 44 évig tanárként, benne
25 éven át igazgatóként szolgálta a magyaróvári tanintézetet.
Elévülhetetlen érdemeket szerezett a 19. század végén itt működő,
mintegy húsz kiválóságot magába foglaló „Magyaróvári Nagy Tanári
Kar” létrehozásában, aminek Ő maga is egyik kiemelkedő személyisége
volt. Az Ő idejében jöttek létre az első kísérleti állomások
Magyaróváron.

Hetvenöt éves korában, 1884. augusztus 27-én hunyt el
Magyaróváron. A temetőben egy emléktábla jelöli a nyughelyét. Az
intézmény a Várudvar falában elhelyezett reliefen és a tanácsteremben
található festményen őrzi az emlékét.
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